Załącznik 1
do Zapytania ofertowego
1/ POWR.01.02.01-IP.14-26-002/16
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 usługi szkoleniowej w ramach projektu
pt. „Aktywizacja młodzieży NEET” nr POWR.01.02.01-IP.14-26-002/16 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 obejmującej przeprowadzenie szkolenia zawodowego
„Spawacz metodą MAG 135” dla osób biorących udział w projekcie, 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.
1.

Rodzaj zajęć
Szkolenie zawodowe „Spawanie
metodą MAG 135 ”

j.m
osoba

Ilość

Cena jednostkowa (PLN
brutto)

Wartość ogółem
(PLN brutto)

100

Wartość ogółem zamówienia (PLN brutto)
a) Oświadczam, że posiadam doświadczenie w szkoleniach będących przedmiotem niniejszego
zamówienia (należy podać liczbę przeszkolonych osób i dołączyć dokumenty pozwalające
jednoznacznie potwierdzić wskazaną ilość osób): ……………………...…………………………
.......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................……………………………………...…...
……………………………………………………………………………………………………………
a) Oferuję ……………… termin wykonania usługi od momentu przekazania listy osób skierowanych na
szkolenie.
b) Oświadczam(y), że dysponuję/ dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i użyte przez nas
do realizacji zamówienia materiały, sprzęt i środki techniczne będą posiadały aprobaty techniczne
dopuszczające do stosowania
c) Oświadczam(y), że dysponuję/ dysponujemy wyposażeniem dydaktycznym i pomieszczeniami
dostosowanymi do potrzeb szkolenia, z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków
realizacji szkolenia.
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d) Oświadczam(y), że dysponuję/ dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia które
posiadają dostosowane kwalifikacje, niezbędną wiedzę i doświadczenie do zakresu szkolenia
i należytego przeprowadzenia szkolenia wskazanego w zapytaniu ofertowym (wykaz osób
w Załączniku nr 3).
e) Oświadczam(y), że wykazane w załączniku nr 5 do niniejszego zapytania, oświadczenie o posiadanym
doświadczeniu zgodne jest z prawdą.
f) Oświadczam(y), iż znana mi jest treść Zapytania Ofertowego i nie wnoszę/ wnosimy do niego
zastrzeżeń oraz przyjmuję/ przyjmujemy warunki w nim zawarte.
g) Oświadczam(y), iż cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
h) W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję/ zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
i) 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: ……………....……………………..
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Załącznik 2
do Zapytania ofertowego
1/ POWR.01.02.01-IP.14-26-002/16

……….…………………………..
/miejscowość i data/

……………………………………
……………………………………
….................................................
/Imię i nazwisko lub Nazwa i adres Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH I/LUB OSOBOWYCH
Ja niżej podpisany/a ………………………….....................................................................................
uprawniony do reprezentowania:
Nazwa firmy: .........................................................................................................................................
Adres firmy: ...........................................................................................................................................
NIP: ............................................................................................................……………………..............
oświadczam,
że
nie
jestem
powiązany
kapitałowo
i/lub
osobowo
z
Zamawiającym
tj. GRUPA CARGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą przy ul. Darwina 17,
w Jaworznie (43-603) w szczególności poprzez:
−

uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;

−

posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;

−

pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

−

pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

……….…….…………………………………
/Data i podpis osoby upoważnionej/
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Załącznik 3
do Zapytania ofertowego
1/ POWR.01.02.01-IP.14-26-002/16

……….…………………………..
/miejscowość i data/

……………………………………
……………………………………
….................................................
/Imię i nazwisko lub Nazwa i adres Wykonawcy/

WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI DYSPONUJE WYKONAWCA I KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ
W REALIZACJI ZAMÓWIENIA
(spełniających wymagania określone w pkt. V.2 zapytania ofertowego)

Lp.

Imię i nazwisko osoby przewidzianej do
prowadzenia zajęć

Kwalifikacje i doświadczenie osoby przewidzianej do
prowadzenia zajęć

1.

2.

3.

4.

5.

6.
Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające wykształcenie, uprawnienia oraz doświadczenie w/w osób
(np. kserokopia świadectwa, dyplomy, certyfikaty, referencje, itp.).
……….……………………………………………
/ data i podpis Oferenta/
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Załącznik 4
do Zapytania ofertowego
1/ POWR.01.02.01-IP.14-26-002/16

……….…………………………..
/miejscowość i data/

……………………………………
……………………………………
….................................................
/Imię i nazwisko lub Nazwa i adres Wykonawcy/

WYKAZ WYPOSAŻENIA DYDAKTYCZNEGO ORAZ SPRZĘTU DO CZĘŚCI PRAKTYCZNEJ
SZKOLEŃ JAKI POSIADA OFERENT DO DYSPOZYCJI NA OKRES REALIZACJI PROJEKTU
(spełniających wymagania określone w pkt. V.2 zapytania ofertowego)
Lp.

Wyposażenie dydaktyczne oraz sprzęt dysponowany w trakcie szkolenia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

……….……………………………………………
/ data i podpis Oferenta/
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Załącznik 5
do Zapytania ofertowego
1/ POWR.01.02.01-IP.14-26-002/16

……….…………………………..
/miejscowość i data/

……………………………………
……………………………………
….................................................
/Imię i nazwisko lub Nazwa i adres Wykonawcy/

JAKOŚĆ ŚWIADCZONYCH USŁUG POTWIERDZONA DOŚWIADCZENIEM WYKONAWCY
Liczba przeszkolonych osób w ostatnich 3 latach (tj. w roku 2016, 2015, 2014) na szkoleniu „Spawanie metodą
MAG 135” (liczbę przeszkolonych uczestników kursów z ostatnich trzech lat należy udokumentować na
podstawie wykazu usług i/lub referencji klientów lub w inny sposób pozwalający jednoznacznie potwierdzić
niniejsze kryterium) potwierdzająca spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia
Wykonawcy.
Podmiot/ osoba fizyczna dla którego
Lp. zrealizowano usługę z zakresu kursu spawanie
metodą MAG 135

Ilość osób

Termin realizacji usługi

1.

2.

3.

4.

5.

Do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (np.
certyfikaty, referencje, karty egzaminacyjne).
……….……………………………………………
/ data i podpis Oferenta/
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