
 

                                      

                                                                          
 

1 

Załącznik nr 1  
Formularz oferty 

Nazwa Wykonawcy:......................................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy:........................................................................................................................................... 

Nr telefonu...........................................................E-mail.................................................................................. 

Nr NIP................................................................................................................................................................ 

Ja, niżej podpisany............................................................................................................................................ 

przystępuję do postępowania z dnia 19.10.2018r. na Usługa - szkolenia miękkie z wykorzystaniem 
metodologii „Komunikacja Skoncentrowana na Rozwiązaniach” (Kod CPV 80000000-4 Usługi edukacyjne i 
szkoleniowe) dla uczestników projektu „GREEN TEAM - Podniesienie kompetencji studentów Wydziału 
Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej i zwiększenie konkurencyjności absolwentów na rynku pracy”,  w 
Fundacji Absolwentów UMCS Lublinie, (ul. J. Franczaka „Lalka” 43 lok. 2.12, 20-325 Lublin). i oferuję 
realizację zamówienia zgodnie z zakresem objętym niniejszym postępowaniem na następujących 
warunkach: 

Lp.  Przedmiot zamówienia 

Oferowana cena 

jednostkowa brutto *  

1 godziny szkoleniowej  

Oferowana cena 

brutto*   

modułu 24h 

Oferowana cena 

brutto* 

8 grup x 24h 

1. 
przeprowadzenie 24 h modułu szkoleniowego 
z zakresu „Komunikacji skoncentrowanej na 

rozwiązaniach”, zakończone wydaniem 
certyfikatu  (8 grup (10os) x 24 h)       

 

* Według § 13 ust 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 

ustawy o podatku od towarów i usług zwolnione z podatku VAT są usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania 
zawodowego, finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych oraz świadczenie usług i dostawę towarów ściśle z tymi 
usługami związane. 
Zamawiający oświadcza, że usługi szkoleniowe opisane w niniejszym zapytaniu są w co najmniej 70% finansowane ze środków 
publicznych.  

 

3. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym. 

4. Zapewniamy realizację usługi w miejscach ustalonych z Zamawiającym. 

Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń  

oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie  
dla potrzeb ww. postępowania dot. zapytania ofertowego w projekcie „GREEN TEAM - Podniesienie 
kompetencji studentów Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej i zwiększenie konkurencyjności 
absolwentów na rynku pracy”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 
2002, nr 101, poz. 926 ze zm).” 
 

      ……………………..……………………………............................. 

Data i  podpis  


