
                                              Załącznik Nr 1 Formularz oferty

………………………………..
     (miejscowość, data)

………………………………………………..
………………………………………………..
 (nazwa Wykonawcy)

………………………………….. Gmina - Miasto Płock 
…………………………………..  Stary Rynek 1
(adres i nr tel.  Wykonawcy) 09 - 400 Płock

OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie z dn. ..................2017r dotyczące usługi przeprowadzenia
Kursu spawania  elektrycznego stali  nietopliwych elektrodą topliwą w osłonie
CO2  – MAG 135  dla 13 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku w ramach
realizacji  projektu  pn.:  „Rozwój  potencjału  kształcenia  zawodowego  w  Zespole  Szkół
Budowlanych nr 1 w Płocku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego,  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego  Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 Priorytet X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie
10.3  Doskonalenie zawodowe Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów

składam ofertę uwzględniającą wszelkie koszty przedmiotu zamówienia, 
zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o następującej treści:

1. Cena za jednego uczestnika kursu ..........................zł brutto

2. Całkowita wartość przedmiotu zamówienia ........................... zł brutto

3. Słownie: ……………………………………………...............…………………………………

……………………………………………………………...........…………………… zł brutto.

Oświadczam, że:
1. Zapoznałam/em się z ogłoszeniem, przyjmuję jego warunki i nie wnoszę do niego za-

strzeżeń;
2. Uzyskałam/em wszelkie  niezbędne  informacje  do  przygotowania  oferty  i wykonania

zamówienia;
3. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach

określonych w niniejszej ofercie, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiające-
go.

  ……………….......……………..
      Data i podpis Wykonawcy

Do oferty dołączono następujące dokumenty:

- ……………………………….…………………………………………………………
- ……………………………….…………………………………………………………
- ……………………………….…………………………………………………………
- ……………………………….…………………………………………………………
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Załącznik Nr 2

WYKAZ ZORGANIZOWANYCH KURSÓW/SZKOLEŃ 
ZGODNYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA 

Dotyczy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  do  30  000  euro  na:
przeprowadzenia Kursu spawania elektrycznego stali nietopliwych elektrodą topliwą
w osłonie CO2  – MAG 135  dla  uczniów Zespołu  Szkół  Budowlanych nr  1 w Płocku w
ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół
Budowlanych  nr  1  w  Płocku”  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu
Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020 

Nazwa i adres Wykonawcy ..........................................................................................
................................................................................................................................
Numer tel./fax ..........................................................................................................

l.p.
Rodzaj przeprowadzo-
nej formy doskonale-
nia (kurs/szkolenie)

Tytuł kursu / szkole-
nia

Data wyko-
nania zamó-

wienia

Nazwa Zamawiające-
go

/Odbiorcy

1

2

3

4

5

Do wykazu załączam oryginał / kserokopię poświadczoną za zgodność z orygina-
łem 1 rekomendacji/referencji potwierdzającej należyte zorganizowanie i przepro-
wadzenie kursu / szkolenia metodą MAG - 135.

………............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r …………………………………
     (miejscowość)                                                      (podpis)
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Załącznik Nr 3

WYKAZ OSÓB POSIADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ ZDOLNYCH
 DO WYKONANIA  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Dotyczy  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  do  30  000  euro  na:
przeprowadzenia Kursu spawania elektrycznego stali nietopliwych elektrodą topliwą
w osłonie CO2  – MAG 135  dla  uczniów Zespołu  Szkół  Budowlanych nr  1 w Płocku w
ramach realizacji projektu pn.: „Rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół
Budowlanych  nr  1  w  Płocku”  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu
Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020.
 
Nazwa i adres Wykonawcy ........................................................................................

..............................................................................................................................

Numer tel./fax .........................................................................................................

l.p.
Nazwisko i imię 
osoby prowadzącej
kurs / szkolenie

Doświadczenie personelu
(wskazać ilość  przepro-

wadzonych 
kursów / szkoleń)

Informacja o podstawie do
dysponowania osobami (np.

umowa o pracę, umowa o
dzieło, itp. osobiście)

1

2

3

4

5

………............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r              …………………………………
    (miejscowość)                                                                     (podpis )
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