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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 04/8.3.1III/2019 
 

 
OFERTA CENOWA 

 
……………….., dn. ………………… 

 

 

Dane Oferenta (w tym dane teleadresowe – adres, numer telefonu, adres e-mail) 

Imię i nazwisko osoby osobiście realizującej przedmiot zamówienia: 
 
 

 
 

Oferowana cena brutto za prowadzenie jednej godziny szkoleń grupowych z 
podstaw zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz 
opracowania biznesplanu (godzina dydaktyczna, tj. 45 minut) – obejmująca 
pełne koszty Zamawiającego, włącznie ze wszystkimi należnymi składkami i 
podatkami 

 

 
(słownie: ………………………………………………………………………………..…………………….……………………zł brutto) 
 
Do momentu składania odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 04/8.3.1III/2019: 
 

 moje doświadczenie w prowadzeniu szkoleń grupowych z podstaw zakładania i prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz opracowania biznesplanu, dla grup szkoleniowych 

składających się wyłącznie z bezrobotnych/biernych zawodowo osób po 50 r.ż. wynosi 

………………... godzin dydaktycznych. 

 
 
Deklarowana liczba godzin prowadzenia szkoleń grupowych z podstaw zakładania i prowadzenia 

działalności gospodarczej oraz opracowania biznesplanu: 

a) Biznesplan:  
i. 04-05.2019: …………………..* godzin dydaktycznych, tj. 45 minut 

*możliwe wartości: 0h lub 32h lub 64h; 
ii. 06-07.2019: …………………..* godzin dydaktycznych, tj. 45 minut 

*możliwe wartości: 0h lub 32h lub 64h; 
 

b) Firma w świetle prawa: 
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i. 04-05.2019: …………………..* godzin dydaktycznych, tj. 45 minut 
*możliwe wartości: 0h lub 32h lub 64h; 

ii. 06-07.2019: …………………..* godzin dydaktycznych, tj. 45 minut 
*możliwe wartości: 0h lub 32h lub 64h; 
 

c) Podstawy prawa pracy: 
i. 04-05.2019: …………………..* godzin dydaktycznych, tj. 45 minut 

*możliwe wartości: 0h lub 16h lub 32h; 
ii. 06-07.2019: …………………..* godzin dydaktycznych, tj. 45 minut 

*możliwe wartości: 0h lub 16h lub 32h; 
 

d) Przedsiębiorca w US i ZUS: 
i. 04-05.2019: …………………..* godzin dydaktycznych, tj. 45 minut 

*możliwe wartości: 0h lub 32h lub 64h; 
ii. 06-07.2019: …………………..* godzin dydaktycznych, tj. 45 minut 

*możliwe wartości: 0h lub 32h lub 64h; 
 

e) Marketing: 
i. 04-05.2019: …………………..* godzin dydaktycznych, tj. 45 minut 

*możliwe wartości: 0h lub 16h lub 32h; 
ii. 06-07.2019: …………………..* godzin dydaktycznych, tj. 45 minut 

*możliwe wartości: 0h lub 16h lub 32h. 
 
 

Ponadto oświadczam iż: 
1. znam treść zapytania ofertowego 04/8.3.1III/2019 i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń; 
2. spełniam wszystkie kryteria obligatoryjne określone w zapytaniu ofertowym nr 04/8.3.1III/2019; 
3. w ramach proponowanej ceny uwzględniono wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z 

Zapytaniem ofertowym nr 04/8.3.1III/2019; 
4. w ramach proponowanej ceny spełnione zostaną warunki określone w Zapytaniu ofertowym nr 04/8.3.1III/2019, w 

szczególności dotyczące: realizacji przedmiotu zamówienia na terenie Łodzi, zgodnie z harmonogramem dostarczonym 
przez Zamawiającego na co najmniej 4 dni kalendarzowe przed planowanymi spotkaniami; 

5. zaproponowana cena obowiązywać będzie w całym terminie realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
 

 
 

…………………………………………………….. 
czytelny podpis Oferenta 


