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Załącznik nr 1 Formularz oferty
Imię i Nazwisko/Nazwa firmy

Adres

PESEL/REGON
Seria i nr dowodu osobistego
NIP
Adres e-mail
Nr telefonu kontaktowego

OFERTA WYKONANIA USŁUG DORADCZYCH
Ja niżej podpisany /a:

w odpowiedzi na Zapytanie o cenę dotyczące wykonania Poradnictwa zawodowego wraz z analiza
umiejętności ,predyspozycji i problemów zawodowych UP poprzez opracowanie/aktualizację IPD w
ramach projektu „Lubelskie Centrum Zatrudnienia” oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cena brutto za 1 godzinę zegarową usług Poradnictwa zawodowego

…………………….. zł (słownie:

……………………………………………………………………………………………………………………………złotych )

Składając niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:
1.
2.
3.

W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu.
Zapoznałem się z treścią Zapytania o cenę i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w
nim zawarte;
Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
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4.

5.
6.
7.
8.

Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia (w tym
koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem
umowy zlecenie, koszty dojazdu na miejsce realizacji usług itp.);
Zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Deklaruję nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania;
Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte
w ofercie oraz załącznikach są zgodne z prawdą.

………………………………………………….r.
Miejscowość, data

………………………………………………………………….
Czytelny podpis

