Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 17/POIR/2016
Nazwa Oferenta:

OFERTA

I.

OSOBA DO KONTAKTU

Imię i Nazwisko
Funkcja
Adres
Telefon
e-mail

1z4

II.

TREŚĆ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie oświadczamy, że:
1. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z kosztorysem przedstawionym w części V niniejszej Oferty.
2. Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami udziału, kryteriami oceny i innymi postanowieniami zawartymi
w Zapytaniu Ofertowym nr 17/POIR/2016 i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia.
3. W przypadku wybrania naszej Oferty gotowi jesteśmy do zawarcia umowy dotyczącej realizacji niniejszego zamówienia.

III.

WARUNKI UDZIAŁU

Oświadczamy, że:
1. Nie jesteśmy powiązani osobowo ani kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub
powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

2. Szkolenia zostaną poprowadzone przez trenera posiadającego doświadczenie polegające na przeprowadzeniu co najmniej 10 szkoleń z zakresu zakładania
i funkcjonowania fundacji lub zarządzania finansami fundacji, zdobyte w ciągu ostatnich 36 miesięcy poprzedzających złożenie Oferty.
UWAGA: Jeśli Oferent planuje delegować więcej niż jednego trenera do prowadzenia szkoleń, należy skopiować poniższą tabelę i wypełnić ją wymaganą liczbą
szkoleń dla każdego trenera osobno.
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Lp.

Nazwa podmiotu
zamawiającego szkolenie

Data szkolenia,
liczba uczestników

Temat szkolenia

Zakres tematyczny szkolenia

Dane kontaktowe do osoby
reprezentującej podmiot
zamawiający szkolenie

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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IV.

DOSTĘPNOŚĆ TRENERA
Dni1, w których trener może przeprowadzić szkolenie: …………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

V.

KRYTERIA OCENY
1. Całkowita cena brutto2 za jedno jednodniowe szkolenie:
−

cena netto: ……………..…………… PLN

−

cena brutto: ………………..………. PLN

2. Materiały szkoleniowe.
Do niniejszej Oferty załączam materiały szkoleniowe, które zostaną przekazane uczestnikom, jeśli zostanie mi powierzona realizacja zamówienia.

............................., dnia ..............

1

…………………………….
(podpis osoby upoważnionej)

Prosimy o podanie wszystkich możliwych dat szkoleń z przedziału od 10 do 21 października 2016 r.

2

Usługi szkoleniowe nabywane przez Zamawiającego są zwolnione z VAT zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm).
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