Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/2017/7.1 z dnia 18-05-2017r.
Formularz oferty
…………………………………
Miejscowość, data

Wykonawca : ………………………………………………………...
adres:

…………………………………………………………

tel.:

…………………………………………………………

e-mail:

…………………………………………………………
(dane Wykonawcy)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej organizacji kursów
zawodowych (w tym badania lekarskie + egzamin państwowy) podnoszących kompetencje i
kwalifikacje 50 uczestników projektu (23 kobiet i 27 mężczyzn)
1. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązuje się przygotować i przeprowadzić
następujące kursy w projekcie „Integracja szansą rozwoju”:
a) Kurs operatora ładowarki jednonaczyniowej do 25 ton – średnio 134 h, 2 uczestników
projektu;
b) Kurs na prawo jazdy kategorii C – średnio 50 h, 1 uczestnika projektu;
c) Kurs magazyniera z obsługą wózka widłowego – średnio 85 h, 8 uczestników
projektu;
d) Opiekunka do dziecka z językiem angielskim– średnio 160 h, 7 uczestników projektu;
e) Kurs kucharza małej gastronomii - średnio 160 godzin, 12 uczestników projektu;
f) Kurs grafiki komputerowej i poligrafii – średnio 160 godzin, 2 uczestników projektu;
g) Kurs brukarza z obsługą zagęszczarki i przecinarki do nawierzchni dróg– średnio 72 h,
11 uczestników projektu;
h) Kurs sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej – średnio 160 godzin, 7 uczestników
projektu.
2. Kursy odbyć się mają w miejscowościach najbliższych topograficznie kursantom tj. w
Łomży lub/i Zambrowie, przy czym sala konferencyjna, plac do przeprowadzenia zajęć
praktycznych etc. znajdować się ma w odległości maksymalnie 500 m od węzła
komunikacyjnego np. dworca PKS. Warunek podyktowany jest udziałem w kursie osób
nie posiadających własnego środka transportu, osób wykluczonych społecznie, w tym
niepełnosprawnych. Koszt wynajmu pomieszczeń, placu etc. mieści się w wynagrodzeniu
ryczałtowym zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
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3. Wykonawca w dniach w których liczba godzin zajęciowych przekroczy 6 godzin zapewni
kursantom poczęstunek w formie przerwy kawowej (kawa/herbata/sok/woda + słodkie i
słone przekąski/owoce). Koszt poczęstunku mieści się w wynagrodzeniu ryczałtowym
zaoferowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
4. Okres współpracy zostanie określony w umowie i zawierać się będzie w okresie od 01
czerwca 2017 roku do 31 marca 2018 roku. Liczba dni szkoleniowych, szczegółowe
terminy szkoleń, liczba uczestników, będą każdorazowo ustalane na bieżąco z
Wykonawcą zgodnie z harmonogramem szkoleń ustalanym z Zamawiającym (min. 5 dni
przed danym szkoleniem).
5. Planowane zajęcia będą się odbywać od poniedziałku do piątku (ewentualnie, ze
względów organizacyjnych również w weekendy) w godzinach od 8:00 do 16:00 lub od
9:00 do 17:00, w terminach uzgodnionych uprzednio z uczestnikami projektu. UWAGA
– Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanych terminów ww.
wsparcia w zależności od harmonogramu realizacji projektu.
w projekcie „Integracja szansą rozwoju” nr: RPO.07.01.00-20-0061/16 współfinansowanym
przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020, przedkładam swoją ofertę:

Część zamówienia

Łączna kwota brutto
Kwota brutto przypadająca przypadająca na
na 1 uczestnika projektu –
wszystkich uczestników
obejmująca organizację
danego kursu – obejmująca
kursu, badania lekarskie
organizację kursu, badania
oraz egzamin (w PLN)
lekarskie oraz egzamin (w
PLN)

1.
Kurs
operatora
ładowarki jednonaczyniowej
do 25 ton – średnio 134 h, 2
uczestników projektu
2.
Kurs na prawo jazdy
kategorii C – średnio 50 h, 1
uczestnika projektu
3.
Kurs magazyniera z
obsługą wózka widłowego –
średnio 85 h, 8 uczestników
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projektu
5.
Opiekunka do dziecka
z językiem angielskim–
średnio
160
h,
7
uczestników projektu
6.
Kurs kucharza małej
gastronomii – średnio 160
godzin, 12 uczestników
projektu
7. Kurs
grafiki
komputerowej i poligrafii
– średnio 160 godzin, 2
uczestników projektu
8. Kurs brukarza z obsługą
zagęszczarki i przecinarki
do nawierzchni dróg–
średnio
72
h,
11
uczestników projektu
9. Kurs
sprzedawcy
z
obsługą kasy fiskalnej –
średnio 160 godzin, 7
uczestników projektu
ŁĄCZNA KWOTA:
* cena brutto tzn. musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania
zamówienia, a w szczególności podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na
ubezpieczenie społecznie i zdrowotne, których obowiązek regulowania wynika z aktualnie
obowiązujących przepisów zarówno przez Wykonawcę oraz Zamawiającego (tj. płaca
Wykonawcy brutto oraz narzuty na wynagrodzenie ze strony Zamawiającego)
Jednocześnie podpisując niniejszą ofertę oświadczam, że:
a.

W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie warunki i wymagania dotyczące udziału w
postępowaniu;
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b.
c.
d.
e.

f.
g.

Zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz
przyjmuję warunki w nim zawarte;
Dysponuję potencjałem organizacyjno – technicznym gwarantującym wykonanie
niniejszego zamówienia (min. 2 osoby);
Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego
zamówienia;
Mam świadomość, iż brak nieusprawiedliwionego stawiennictwa Wykonawcy oraz
nieprzedłożenie wymaganych dokumentów w wyznaczonym terminie może spowodować
wypowiedzenie umowy, a tym samym niespełnienie warunków udziału
w postępowaniu i ostatecznie odrzucenie oferty Wykonawcy.
Realizacja usługi będzie prowadzona zgodnie z warunkami oraz wymaganiami
określonymi w zapytaniu ofertowym;
Zobowiązuję się do spełniania pozostałych wymagań wobec wykonawcy:
 rzetelnej i terminowej, zgodnej z wymogami projektowymi realizacji przedmiotu
umowy, w tym prowadzenie dokumentacji,
 niezwłocznego przekazywania w formie telefonicznej lub e-mail informacji o każdym
uczestniku, który opuszcza spotkania lub posiada innego rodzaju zaległości.
 realizacja przedmiotu zamówienia w miejscu i czasie ściśle określonym przez
Zamawiającego, w oparciu o przedstawiany na bieżąco przez Zamawiającego
harmonogram, uaktualniany w odniesieniu do możliwości i potrzeb Uczestników
Projektu;
 akceptacja prowadzenia zajęć we wskazanych przez Zamawiającego miejscach, bez
możliwości ich zmiany (pełna dyspozycyjność);
 dojazd na zajęcia: M. Łomża, M. Zambrów
Wymagana dyspozycyjność podyktowana jest dostosowaniem wsparcia w projekcie do
zdiagnozowanych potrzeb i możliwości Uczestników Projektu, zabezpieczeniem
prawidłowej realizacji projektu oraz zapewnieniem zgodności działań z Wytycznymi w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego
zrealizowania;
Świadomy/i odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż
dane zawarte w Załączniku nr 1,2,3,4,5 oraz przedłożonych dokumentach są zgodne
z prawdą.

………………………………………….
(czytelny podpis Wykonawcy)
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