
                                                                …………………………..                                                                      miejscowość, data
pieczęć Wykonawcy

Formularz ofertowy

Ja, niżej podpisany………………………………………………  działając w imieniu i na rzecz (dane Wykonawcy):
Nazwa……………………………………………………………………………………………………….
Adres siedziby………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu i faksu ………………………………………………………………………………………… 
e-mail: ………………………………………………………………………………………………………
NIP…………………………………………………REGON………………………………………………  
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji szkolenia na temat :
„Ustawa o finansach publicznych w świetle zmian przepisów 
wraz z aktami wykonawczymi”
   
składam niniejszą ofertę.
                                          
Lp.
Zakres usługi szkoleniowej
Całkowita cena [brutto] w zł 
za realizację usługi szkoleniowej 
1.
przeprowadzenie szkolenia (7 godzin lekcyjnych)
	opracowanie materiałów szkoleniowych (dopuszczalna wersja elektroniczna)
przeprowadzenie pre i post testów i ewaluacji szkolenia przy pomocy arkusza AIOS oraz przedstawienie Zamawiającemu raportu poszkoleniowego
przygotowanie certyfikatów (i kserokopii)


	Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania

        Zamówienia, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz Projektem umowy
	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego oraz Projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
	Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie  do  6 lipca 2018 przy czym dokładny termin realizacji zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
	Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Projekcie umowy – załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego
	Oświadczamy, iż w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, umowa

 z Zamawiającym zostanie podpisana przez:   …………………………………………………..
      (Wpisać imię i nazwisko osoby, która będzie podpisywała umowę)

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej               z ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
	Załącznikami do niniejszej oferty są:
    1/ załącznik nr 1 do Formularza ofertowego - Doświadczenie trenera/trenerów przewidzianych do 
      realizacji szkolenia, 
    2/ załącznik nr 2 do Formularza ofertowego Szczegółowy program szkolenia opracowany przez         Wykonawcę,
    3/załącznik nr 3 do Formularza ofertowego Oświadczenie Wykonawcy 
   4/ aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej
     w formie wydruku ze strony internetowej CEDIG (w odniesieniu do podmiotów, na które przepisy
     nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego rejestru) lub wydruk z KRS 

 

   ……………………………………….
czytelny podpis Wykonawcy wraz z imienną pieczątką
  



