Załącznik 1
do Zapytania ofertowego
2/ POWR.01.02.01-26-0106/16
FORMULARZ OFERTOWY
……….…………………………..
/miejscowość i data/
……………………………………
……………………………………
….................................................
/Imię i nazwisko lub Nazwa i adres Wykonawcy/

OFERTA
Do:

GRUPA CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
ul. Darwina 17,
43-603 Jaworzno

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług związanych z indywidualnym doradztwem
zawodowym i/lub indywidualnym pośrednictwem pracy w ramach projektu pt. „Aktywizacja młodzieży
NEET” nr POWR.01.02.01-26-0106/16 współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój, Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających
bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego,
zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu:
1.

oświadczam, iż oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie, zgodnie
z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę:

Lp.

Rodzaj zajęć

j.m

Ilość

1.

DORADCA ZAWODOWY –
doradztwo indywidualne

Godzina

300

2.

POŚREDNIK PRACY - pośrednictwo
indywidualne

Godzina

1 000

Cena jednostkowa (PLN
brutto)

Wartość ogółem
(PLN brutto)

a) Posiadam doświadczenie w prowadzeniu indywidualnego doradztwa zawodowego i/lub
indywidualnego pośrednictwa pracy* w ostatnich 3 latach (tj. w roku 2016, 2015, 2014) (liczbę godzin
przeprowadzonego indywidualnego wsparcia z ostatnich trzech lat należy udokumentować na
podstawie wykazu usług i/lub referencji klientów lub w inny sposób pozwalający jednoznacznie
potwierdzić niniejsze kryterium): …………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................……………………………………...…...
………………………………………………………………………………………………………...……
a) Oferuję ……………… termin wykonania usługi od momentu przekazania listy osób skierowanych na
indywidualne doradztwo zawodowe,
b) Oferuję ……………… termin wykonania usługi od momentu przekazania listy osób skierowanych na
indywidualne pośrednictwo pracy,
c) Oświadczam(y), że dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającym
odpowiednie wykształcenie oraz kwalifikacje niezbędne do prowadzenia indywidualnych spotkań z
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d)
e)
f)
g)

zakresu doradztwa zawodowego i/lub pośrednictwa pracy (opisanych w pkt. V) oraz posiadającymi
min. 2 – letnie doświadczenie zawodowe (wykaz osób w Załączniku nr 3).
Oświadczam(y), iż znana mi jest treść Zapytania Ofertowego i nie wnoszę/ wnosimy do niego
zastrzeżeń oraz przyjmuję/ przyjmujemy warunki w nim zawarte.
Oświadczam(y), iż cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję/ zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in.
zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru)

Dane Oferenta do kontaktu:
Imię i nazwisko (nazwa)..….….…...............................................................................
Adres ..….….….........................................................................................................
Tel./fax .….…...............................................................................................................
e-mail: ..........................................................................................................................

Podpis Oferenta: ……………....……………………..

* W przypadku składania oferty częściowej niewłaściwe skreślić
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