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Załącznik nr 1  

do zapytania ofertowego  nr 1a/PN29/2022  

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Płocku  

NIP:7741079234 

REGON:610019467 

KRS: 0000025475 

ul. Ułańska 1 

09-402 Płock 

e-mail: projekty@zdz-plock.com.pl 

 

2. DANE OFERENTA 

Nazwa   

Adres  

Tel./Fax  

e-mail  

NIP  

REGON   

KRS  

3. OFERTA  

W odpowiedzi na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1a/PN29/2022 w sprawie realizacji usługi polegającej na 

przeprowadzeniu kursu „Spawanie metodą TIG 141” dla uczestników projektu  „Zdobądź lepszą pracę dzięki 

ZDZ w Płocku !” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 

2014-2020, składam niniejszą ofertę cenową: 

  

1 2 3 4 

Potencjalna 

Liczba 

uczestników 

szkolenia  

Nazwa szkolenia Koszt szkolenia za osobę 

brutto wraz z kosztem 

egzaminu 

Wartość brutto (kol. 1 x 

kol. 3) 

20 „Kurs spawania metodą TIG 

141” 

 

 

 

RAZEM WARTOŚĆ OFERTY:  

 

mailto:projekty@zdz-plock.com.pl
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4. OŚWIADCZENIA OFERENTA 

Niniejszym oświadczam, zgodnie z prawdą i pod rygorem odpowiedzialności prawnej, że podmiot, który 

reprezentuję, a który ubiega się o udzielenie zamówienia w ramach niniejszego postępowania: 

1) Spełnia warunki udziału w postępowaniu tj: 

A) dysponuje odpowiednim tj. minimum 2 letnim doświadczeniem zgodnym z przedmiotem zamówienia tj. 

prowadzeniem kursu „Spawanie metodą TIG 141 

B) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj. dysponują bazą do przeprowadzenia kursu 

posiadającą poświadczenie oceny  do prowadzenia szkoleń i egzaminowania spawaczy  wydanej przez UDT-

CERT i cała baza do przeprowadzenia kursu znajduje się w Płocku. 

C) dysponuje potencjałem kadrowym tj. posiada w swoich zasobach trenerów legitymujących się 

uprawnieniami i minimalnie 2-letnim doświadczeniem w prowadzeniu przedmiotowego kursu 

2) Posiada  uprawnienia  do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają  

obowiązek ich posiadania, 

3) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej  wykonanie  zamówienia, 

4) Osoby wyznaczone do realizacji zamówienia nie są osobami zatrudnionymi w instytucji uczestniczącej w 

realizacji Programu Operacyjnego (rozumie się IZ PO lub instytucję, do której IZ PO delegowała zadania 

związane z zarządzaniem PO) na podstawie stosunku pracy chyba, że nie zachodzi konflikt interesów lub 

podwójne finansowanie (zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020). 

5) Zapoznałem/am się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 

6) Zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu zapytania. 

7) Zobowiązuje się do wykonania dokumentacji w trakcie zajęć wymaganej przez Zamawiającego. 

8) Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczam, iż dane zawarte w ofercie 

i załącznikach są zgodne z prawdą, a złożone wraz z ofertą załączniki są zgodne z oryginałem. 

9) Niniejsza oferta jest ważna w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.  

 

 

 

 

 

………………………….. 

Miejscowość i data       …………………………………………………………….. 

/podpis i imienna pieczęć oferenta lub 

upoważnionego przedstawiciela oferenta  

z załączonym pełnomocnictwem/ 

 


