Załącznik 1
dnia

2021 r.

/pieczęć adresowa wykonawcy/
NIP:
REGON:
Nr telefonu:
Nr faksu:
Adres e-mail: ………………………………………….
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
w Krupskim Młynie
42-693 Krupski Młyn
Ul. Krasickiego 4
OFERTA
złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
na przeprowadzenie szkoleń Rady Pedagogicznej
w ramach projektu „Z głową w przyszłość”
realizowanego przez Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Ottona Lipkowskiego
w Krupskim Młynie
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, opublikowane na portalu
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/, www.mowkrupskimlyn.pl, www. bipslaskie.pl/mowkp oraz zamieszczone w siedzibie Zamawiającego, my niżej podpisani:

(nazwa i adres wykonawcy składającego ofertę, w przypadku konsorcjum
nazwa i adres lidera)
składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach określonych
w Zapytaniu ofertowym:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
WND-RPSL.11.01.04-24-027B/20

Lp.
1.

Przedmiot szkolenia
Wykorzystanie technologii TIK w pracy z uczniem

2.

Nauczanie oparte na metodzie eksperymentu.

Cena brutto

Suma brutto

Oświadczamy również, że:
1. Zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym, nie wnosimy do niego zastrzeżeń i uznajemy się
za związanych określonymi w nim wymaganiami i zasadami postępowania, a także
zdobyliśmy konieczne informacje, niezbędne do właściwego przygotowania oferty.
2. Posiadamy aktualny certyfikat jakości w zakresie świadczonych usług szkoleniowych,
wydany na podstawie międzynarodowych norm ISO lub aktualnej akredytacji wydanej
Wykonawcy przez kuratora oświaty na podstawie przepisów ustawy o systemie oświaty1.
3. Spełniamy wymagania wymienione w punkcie 7 zapytania ofertowego
4. Zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi we wzorze umowy, stanowiącym
załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego i akceptujemy jej warunki, a także zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy, zgodnej z niniejszą ofertą, na
warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
zamawiającego.
5. Warunki płatności: zgodnie z wzorem umowy.
6. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

Na złożoną ofertę składa się

ponumerowanych stron z zachowaniem ciągłości numeracji.

…………….………….., dnia ………….……. r.
(miejscowość)

………………..………………………………..……………
(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania
wykonawcy)
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