
 
 

Projekt „Na bezrybiu i rak ryba – moje miejsce na lokalnym rynku pracy” II współfinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 

 
 

Załącznik Nr 1  
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa: ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
numer telefonu:  ……........................................    
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................ 
Numer RIS   ................................................ 
 
Dane dotyczące zamawiającego 
Nazwa zamawiającego:  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pęczniewie, w imieniu Gminy Pęczniew   
Ulica:  Główna 10/12 
NIP: 828-11-02-155 
Kod, Miejscowość: 99-235 Pęczniew 
 
Cena oferty : 
 

Lp

. 

Wyszczególnienie Ilość 

uczest

ników 

Ilość godzin/ 

pozostałe koszty  

Cena 

brutto 

szkolenia 

przypadaj

ąca na 

jedną 

osobę 

 

 

Cena oferty 

brutto zł 

(kol 3x kol 5) 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

Planowanie wraz 

z komunikacją 

werbalną 

i niewerbalną 

 

21 

 

8h/wykładowcy, materiały, 

obiad jednodaniowy, susz 

konferencyjny (kawa, 

herbata, ciasto),  inne 

……………………………… 

 

 

 

 

2 Zarządzanie 

gospodarstwem 

domowym z 

elementami 

równouprawnieni

a kobiet 

21 

 

8h/wykładowcy, materiały, 

obiad jednodaniowy, susz 

konferencyjny (kawa, 

herbata, ciasto), inne 

……………………………… 
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i mężczyzn 

3 Informatyzacja 

dnia codziennego 

21 

 

32h/wykładowcy, sala, 

materiały, obiad 

jednodaniowy, susz 

konferencyjny (kawa, 

herbata, ciasto), inne 

……………………………… 

  

4 Mała ojczyzna 21 

 

16h/wykładowcy, autokar, 

ubezpieczenie, materiały, 

obiad jednodaniowy, susz 

konferencyjny (kawa, 

herbata, ciasto), inne 

……………………………… 

  

5 Warsztaty z 

 pierwszej 

pomocy, w tym w 

szczególności 

pomoc dzieciom 

21 

 

8h/wykładowcy, materiały, 

obiad jednodaniowy, susz 

konferencyjny (kawa, 

herbata, ciasto), inne 

……………………………… 

  

6 Stylizacja i sesja 

fotograficzna 

21 

 

24 h/wykładowcy, materiały, 

obiad jednodaniowy, susz 

konferencyjny (kawa, 

herbata, ciasto), inne 

……………………………… 

  

 

 
Słownie cena oferty brutto:   

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

I. DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO  OFERTY:  
 

1. WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU 
ZAMÓWIENIA   

 
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu usługi, niezależnie od tego czy są one 
zatrudnione bezpośrednio przez wykonawcę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także 
zakresu wykonywanych przez nie czynności, wymagany jest w celu potwierdzenia, że 
wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania usługi. 
 

Lp. Imię i Nazwisko kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i 

wykształcenie niezbędne do wykonania 

zamówienia 

Zakres wykonywanych 

czynności 
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2. WYKAZ WYKONYWANYCH USŁUG - REFERENCJE 
 
Wykaz wykonanych lub wykonywanych usług z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 
wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz 
załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie wymagany jest 
w celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę oraz doświadczenie. 
 
 

Lp. Nazwa i adres 
podmiotów na 
rzecz których 
usługi zostały 
wykonane 

Rok wykonania/ 
 

 

Przedmiot wykonanej usługi  

(opis, w tym ilość osób) 

1  

 

  

2   

 

  

3   

 

  

 
 
 
 
 
 

................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 

* niepotrzebne skreślić 


