
  
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

nr: 2/08/2021
 

FORMULARZ OFERTY
 
 

 

Nazwa i adres oferenta (pieczęć firmowa)

………………………., dnia…………….………… r.

Firma Zamawiającego………………………………………

Adres Zamawiającego………………………………………

OFERTA – dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 2/08/2021

Przeprowadzenie  usług  doradztwa  ekonomicznego  poprzez  prowadzenie  edukacji  i  wsparcia
w zakresie  zakładania  i  prowadzenia  własnej  działalności  gospodarczej  a  także  tworzenia
przedsiębiorstw społecznych,  prowadzenie  zajęć  z  uczestnikami  Projektu  nt.  gospodarowania
własnym  budżetem,  prowadzenie  indywidualnego  poradnictwa  finansowego,  pomoc  w
rozliczaniu się z urzędem skarbowym, pomoc w rozwiązywaniu problemów finansowych, które
dotykają uczestników projektu m.in. zajęcia komornicze i inne zadłużenia dla 113 Uczestników. 

Pełna nazwa oferenta:

Dane teleadresowe:

NIP, REGON:

Dane  kontaktowe  (wyznaczona  osoba,
numer telefonu, adres e-mail):

Projekt „Akcja-Aktywizacja II” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne,
Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym



W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 2/08/2021 Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia
zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym

Cena jednostkowa brutto za 1 godzinę zegarową doradztwa: …………….… złotych;

słownie: …………………...........…………………..........................…………………………………………….. złotych

Cena obejmuje wszystkie należne podatki,  obciążenia i  koszty. Oferent będący osobą fizyczną
nieprowadzącą działalności  gospodarczej, w cenie oferty musi uwzględnić koszt ubezpieczenia
ZUS i     podatku dochodowego, konieczny do poniesienia przez Zamawiającego 

Przewidywana ilość godzin doradztwa w całym okresie realizacji usługi wynosi 2.100 godzin

Przewidywane  wynagrodzenie  umowne (iloczyn  przewidywanej  ilości  godzin  doradztwa  oraz

ceny za 1 godzinę doradztwa) wynosi …………………………..

Dodatkowe oświadczenia Wykonawcy:
Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  Zapytaniem  Ofertowym,  Załącznikami  i  nie  wnosimy
do nich zastrzeżeń. Składana przez nas Oferta zawiera wszystkie elementy określone w Zapytaniu
Ofertowym i Załącznikach do Zapytania Ofertowego. 
Gwarantujemy  wykonanie  całości  niniejszego  zamówienia  zgodnie  z  wymogami  zawartymi  w
Zapytaniu Ofertowym i Załącznikach.   
Jesteśmy związani ofertą w terminie określonym w Zapytaniu (60 dni kalendarzowych).
W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję (zobowiązujemy) się zawrzeć
umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Imię i Nazwisko osoby 

upoważnionej do złożenia oferty

Data i podpis

Uwaga: w przypadku, gdy ofertę podpisuje pełnomocnik należy załączyć stosowne
pełnomocnictwo
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	Dodatkowe oświadczenia Wykonawcy:

