Załącznik nr 1

……..………………………………………..…….
Pieczęć / dane adresowe Oferenta
OFERTA CENOWA
Oświadczam, iż po zapoznaniu się z warunkami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty (wraz z
załącznikami) akceptuję je bez zastrzeżeń. Poniżej przedstawiam pełną ofertę cenową.

Lp.

Rodzaj kursu

1

„Prawo jazdy kat. C”

2

„Prawo jazdy kat. C+E”

3

„Prawo jazdy kat. C i C+E”

4

„Prawo jazdy kat. C i przyśpieszona kwalifikacja wstępna do przewozu rzeczy”

5

„Prawo jazdy kat. C+E i przyśpieszona kwalifikacja wstępna do przewozu
rzeczy”

6

„Prawo jazdy kat. C i C+E i przyśpieszona kwalifikacja wstępna do przewozu
rzeczy”

Cena brutto za
przeszkolenie
1 osoby [PLN]

Średnia cena brutto 1 kursu ((1+2+3+4+5+6)/6) ……………………………………………………….…………………………..……
słownie ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Dane do kontaktu: tel. …………………………………..….. e-mail……………………………………….

……………………………...................................................
(Miejscowość, data, podpis Oferenta)

Załącznik nr 2

……..……………………………..………….
Pieczęć / dane adresowe Oferenta

WYKAZ USŁUG SZKOLENIOWYCH ZREALIZOWANYCH PRZEZ OFERENTA
Oświadczam, iż spełniam warunki stawiane Oferentom zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty.
Poniżej przedstawiam wykaz zrealizowanych przeze mnie szkoleń.

Lp.

Nazwa szkolenia

Wymiar
czasowy

Data realizacji

Dane Zamawiającego

1
2
3
4
5
6
7

………………..................................................
(Miejscowość, data, podpis Oferenta)

Załącznik nr 3
……………………………………………
Nazwa i adres Oferenta

WYKAZ KADRY DYDAKTYCZNEJ WSKAZANEJ DO PROWADZENIA WSPARCIA
Oświadczam, iż spełniam warunki stawiane Oferentom zawarte w Zaproszeniu do złożenia oferty.
Poniżej przedstawiam wykaz kadry dydaktycznej do prowadzenia szkolenia.

L.p.

Zakres tematyczny

Imię i nazwisko

------------------------------------------------(miejscowość i data)

Łączna liczba
zrealizowanych
godzin
szkoleniowych

Łączna liczba lat
doświadczenia
zawodowego i
liczba
przeprowadzonych
w tym okresie
szkoleń

-----------------------------------------------(podpis, pieczęć)

Załącznik nr 4

……………………………………………
Nazwa i adres Oferenta

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisany/na oświadczam, iż pomiędzy ………………………………………………………...………………
(nazwa Oferenta)
a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Podedwórzu, osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu i osobami wykonującymi w imieniu
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Podedwórzu czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem niniejszej procedury wyboru wykonawcy nie zachodzą okoliczności dotyczące
powiązań osobowych lub kapitałowych, w szczególności poprzez:
 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub
nie został określony przez IZ PO w wytycznych programowych;
 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawanie 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.

------------------------------------------------(miejscowość i data)

-----------------------------------------------(podpis)

Załącznik nr 5

……..……………………………..………….
Pieczęć / dane adresowe Oferenta

Oświadczam, iż …………………………………………………………………………….……………….., którą reprezentuję:
a) posiada odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia wykładów oraz warunki socjalne
i wyposażenie dydaktyczne, a także sprzęt wraz z placem manewrowym do przeprowadzenia
zajęć praktycznych o stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom kursu.
b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiada kadrę dydaktyczną
z kwalifikacjami, wiedzą i doświadczeniem w realizacji kursów stanowiących przedmiot
zamówienia.
c) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem, i
posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.

……….………........................................................
(Miejscowość, data, podpis Oferenta)

Załącznik nr 6
……………………………………………
Pieczęć / dane adresowe Oferenta

OŚWIADCZENIE
odnośnie obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub 14 RODO

Ja, niżej podpisany/na oświadczam, że wypełniłem/łam obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskałem/łam w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu.*

…………...................................................
(Miejscowość, data, podpis Oferenta)

1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy Oferent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14
ust. 5 RODO treści oświadczenia Oferent nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego
wykreślenie).

