Okszów - Kolonia 14/09/2017r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie
ul. Szkolna 2, 22 – 105 Okszów Kolonia

ZAPYTANIE OFERTOWE
PROCEDURA WYBORU WYKONAWCÓW
SZKOLEŃ ZAWODOWYCH

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego
w Okszowie w ramach realizacji projektu „Bliżej rynku pracy” nr RPLU.12.04.00-06-0003/16-00
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe zaprasza Wykonawców do złożenia ofert.

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje uczniów i nauczycieli – uczestników
projektu ,,Bliżej rynku pracy”
I. Szkolenie ,,Nawigacja satelitarna w rolnictwie”
Szkolenie doskonalące dla 8 nauczycieli ZSCKR w Okszowie.
Program
1.
2.
3.
4.

Zastosowanie technologii satelitarnych w nowoczesnym rolnictwie (wprowadzenie)
Kalibracja odbiornika GPS
Wykorzystanie przenośnej stacji RTK w praktyce
Tworzenie granicy pola z uwzględnieniem przeszkód terenowych znajdujących się na polu z
wykorzystaniem ciągnika wyposażonego w zestaw nawigacji satelitarnej
5. Programowanie jazdy równoległej oraz uwroci z wykorzystaniem automatyki maszyn i ciągnika na
uwrociach – wykonywanie jazdy próbnej przez uczestników szkolenia.
Termin realizacji: marzec – maj 2018r.

II. Kurs ,,Spawacz metodami MAG i MMA”
Kurs przeznaczony dla 2 grup uczniów (2 grupy * 10 osób – łącznie 20 uczniów) – metoda MMA oraz dla 2 grup
uczniów (2 grupy * 10 osób – łącznie 20 uczniów) – Metoda MAG. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne w liczbie
66 godzin na grupę szkoleniową oraz 100 godzin zajęć praktycznych na grupę szkoleniową. Łączna liczba godzin
przeprowadzonych zajęć to: 264 godziny teorii i 400 godzin zajęć praktycznych. Zajęcia teoretyczne będą się
odbywać w salach udostępnionych przez ZSCKR w Okszowie. Zajęcia praktyczne – wykonawca szkolenia
zapewni odpowiednie warunki do przeprowadzenia zajęć praktycznych, w zakładzie pracy odpowiadającym
wymaganiom szkolenia w zawodzie spawacza metodami MMA i MAG. Kurs skończy się egzaminem, który
nadaje uprawnienia i kwalifikacje do wykonywania zawodu Spawacza metodami MMA i MAG. Koszt realizacji
kursu obejmuje również koszt egzaminu i wydania dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji w
zawodzie. Wybrany wykonawca zajęcia praktyczne realizuje w odległości maksymalnie 20 km od siedziby
ZSCKR – w każdym innym przypadku Wykonawca pokrywa koszty dojazdu uczestników projektu na szkolenie
praktyczne.
Termin realizacji: I – II kwartał 2018r. – 1 grupa (MAG,MMA), I – II kwartał 2019r. – 2 grupa (MAG,MMA)
III. Kurs ,,Operator koparko – ładowarki”
Kurs przeznaczony dla 2 grup uczniów (2 grupy*10 osób – łącznie 20 uczniów). Kurs obejmuje zajęcia
teoretyczne w liczbie 116 godzin na grupę szkoleniową oraz 60 godzin zajęć praktycznych na grupę
szkoleniową. Łączna liczba godzin przeprowadzonych zajęć to: 232 godziny teorii i 120 godzin zajęć
praktycznych. Zajęcia teoretyczne będą się odbywać w salach udostępnionych przez ZSCKR w Okszowie.
Zajęcia praktyczne – wykonawca zapewni przeprowadzenie zajęć praktycznych w warunkach odpowiadających
nabyciu kompetencji i kwalifikacji w zawodzie operatora koparko – ładowarki. Kurs kończy się egzaminem, po
którego zdaniu uczeń nabywa kwalifikacje w zawodzie Operatora koparko – ładowarki. Koszt realizacji kursu
obejmuje również koszt egzaminu i wydania dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji w zawodzie.
Wybrany wykonawca zajęcia praktyczne realizuje w odległości maksymalnie 20 km od siedziby ZSCKR – w
każdym innym przypadku Wykonawca pokrywa koszty dojazdu uczestników projektu na szkolenie praktyczne.
Termin realizacji: I grupa: wrzesień – grudzień 2017r., II grupa: wrzesień - grudzień 2018r.
IV. Kurs ,,Inseminacyjny”
Kurs przeznaczony dla 2 grup uczniów (2 grupy * 10 osób – łącznie 20 uczniów). Kurs odbywający się w miejscu
wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca składając ofertę potwierdza iż posiada odpowiednie warunki do
prowadzenia tego typu kursów oraz, że kurs jest prowadzony w oparciu o Program zatwierdzony przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z USTAWĄ z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierząt gospodarskich artykuł 34 punkt 3 i 4. Wykonawca po zakończonym kursie wydaje każdemu
z uczestników odpowiednie zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kurs trwa 5 dni szkoleniowych – każdego dnia godzin zajęć, łącznie 80 godzin na grupę szkoleniową – 2 grupy
szkoleniowe – 160 godzin szkolenia łącznie.
Termin realizacji: I grupa: wrzesień – grudzień 2017r., II grupa: wrzesień - grudzień 2018r.
V. Kurs barmański
Kurs przeznaczony dla 2 grup uczniów (2 grupy * 10 osób – łącznie 20 uczniów). Kurs obejmuje zajęcia
szkoleniowe w liczbie 40 godzin zajęć na grupę szkoleniową – łącznie 80 godzin zajęć (2 grupy szkoleniowe).
Zajęcia teoretyczne będą się odbywać w salach udostępnionych przez ZSCKR w Okszowie. Kurs kończy się
egzaminem potwierdzającym nabyte kwalifikacje i kompetencje w zawodzie. Wybrany wykonawca zajęcia
praktyczne realizuje w odległości maksymalnie 20 km od siedziby ZSCKR – w każdym innym przypadku
Wykonawca pokrywa koszty dojazdu uczestników projektu na szkolenie praktyczne. Koszt realizacji kursu
obejmuje również koszt egzaminu i wydania dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji w zawodzie.
Termin realizacji: I grupa: październik – grudzień 2017r., II grupa: październik - grudzień 2018r.
Wspólny kod CPV 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe.
W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnych Wykonawców gotowych do
zrealizowania w/w kursów i szkoleń oraz informujemy o możliwości złożenia oferty.
Prosimy o wycenę kosztów kompleksowej realizacji zamówienia, na który to koszt poza wyżej
wymienionymi wymaganiami składają się w szczególności obowiązki:
1.

Prowadzenie dokumentacji realizacji umowy na wzorach dostarczonych przez Zamawiającego, m.in.:
listy obecności podpisane przez uczestników projektu na każdym spotkaniu, protokołów odbioru
materiałów szkoleniowych.

2.

Dbanie o aktywne uczestnictwo w szkoleniach wszystkich Uczestników Projektu (minimum 80%
frekwencja na zajęciach).

3.

Miejsce realizacji szkolenia: teren woj. lubelskiego – zajęcia teoretyczne w ramach kursów odbywać
się będą w pomieszczeniach szkoły – zajęcia praktyczne – w odległości 20 km od siedziby szkoły.
Wyjątkiem jest kurs Inseminacyjny – ze względu na jego specyfikę realizowanym w miejscu wskazanym
przez wybranego wykonawcę.

I. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Wybór Wykonawców będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności wymaganej przy
realizacji projektów, bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U.2015.2164 ze zm.).

Wykonawcy zobowiązują się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
1. Warunki udziału w postępowaniu:
Do składania ofert zapraszamy Wykonawców, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:
A. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - realizacja minimum 3 szkoleń z zakresu składanej oferty w
ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawcy zobowiązują się do wypełnienia Załącznika nr 1 w sposób
umożliwiający jednoznaczną ocenę spełnienia ww. warunków. Posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć
szkoleniowych w ramach kursu/kursów, na które składają ofertę oraz mogą nadawać uprawnienia
potwierdzające nabyte kompetencje w zawodzie.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
W celu spełnienia tego warunku Wykonawcy zobowiązują się do złożenia kopii (za zgodność z oryginałem)
dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia do prowadzenia szkoleń w obszarze kursu, na
który jest składana oferta oraz nadawania kompetencji w obszarze szkolenia oraz wypełnionego
załącznika nr 1.
B.

Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe
rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawców a Wykonawcami,
polegające w szczególności na:
 uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia,
opieki lub kurateli.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawcy podpisując ofertę
jednocześnie oświadczają spełnienie tego warunku.
C.

Nie należą do kategorii Wykonawców wykluczonych z postępowania, tj.:
a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie,
jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu wydanym w okresie 3 lat przed
wszczęciem postępowania;
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełnienia tego warunku. Wykonawcy podpisując
ofertę jednocześnie oświadczają spełnienie tego warunku.

II.

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I SKŁADANIA OFERTY

1. Ze strony Zamawiającego do kontaktów został upoważniony p. Jacek Kądziela, email: zsrcku.kasia@wp.pl,
tel. 503-080-433
2. Siedziba Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w
Okszowie – ul. Szkolna 2, 22 - 105 Okszów – Kolonia
Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłanie z wszelkimi wymaganymi
załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: zsrcku.kasia@wp.pl, lub pisemnie do siedziby
Zamawiającego.
W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w nieprzezroczystej,
zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopertę należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu
na kursy i szkolenia w ramach projektu ,,Bliżej rynku pracy”
Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
3. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, .odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych
niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawców,
którzy oświadczają, iż nie będą z tego tytułu wysuwać roszczeń względem Zamawiającego.
4. Oferta musi być złożona do dnia 22/09/2017r. do godziny 23:59:59. Decyduje godzina wpływu oferty.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Wszelkie wnioski oferentów o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego prosimy kierować na wskazany
adres e-mail. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składania ofert. Wyjaśnienia Zamawiającego zostaną udzielone tylko i wyłącznie
tą samą drogą elektroniczną. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynął po upływie
terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
6. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
8. W przypadku, gdy wraz z ofertą Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kserokopie innych dokumentów,
muszą być one poświadczone za zgodność z oryginałem.
9. Oferta musi być uzupełniona w języku polskim.
10. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do
wypełnienia oferty.
11. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie
z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba, Wykonawcy są zobowiązani razem
z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.
12. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej
odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
13. Wykonawcy są związani ofertą przez okres, co najmniej 30 dni od daty oferty.
III.

KRYTERIA OCENY OFERT

Po spełnieniu przez oferentów wszystkich wskazanych wyżej kryteriów i warunków udziału w postępowaniu
(w tym braku powiązań kapitałowych i osobowych), każda ważna oferta poddana zostanie ocenie punktowej.
Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierować kryterium 100% cena.
1. Opis sposobu obliczania kryterium cena.
Cena powinna być podana w złotych wraz ze wszystkimi należnymi podatkami i obciążeniami.
Punkty przyznawane za kryterium cena będą liczone wg następującego wzoru:
C = (Cmin : C0) x 100
gdzie:
C – liczba punktów przyznana danej ofercie,
Cmin – najniższa cena spośród ważnych ofert,
C0 – cena badanej oferty.

Maksymalna liczba punktów do uzyskania przez Wykonawcę w kryterium cena wynosi 100. Wszystkie
obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Ważne oferty, które uzyskają najwyższą liczbę punktów uznane zostaną za najbardziej korzystne.
Wykonawcy, których oferty zostaną wybrane zostaną wezwani do podpisania umowy.
IV.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - Wykonawca może złożyć ofertę na wykonanie 1
usługi szkoleniowej lub większej liczby.
2. Oferta ze strony Wykonawców musi spełniać wszystkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i być
złożona na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania
przyczyny.
4. Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
5. W przypadku, gdy wybrani Wykonawcy odstąpią od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest
podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcami, którzy w postępowaniu uzyskali
kolejną najwyższą liczbę punktów.
6. Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich,
niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Oferenta. W przypadku rozbieżności, co do kwoty oferty, za
cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
7. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy:
a) Zastrzegające do 100% kar umownych na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawców m.in. w następujących sytuacjach:
b) Niezrealizowanie przez Wykonawców przedmiotu umowy zgodnie z umową.
c) Realizacji przez Wykonawców umowy wbrew ustalonym harmonogramom;
d) Nieprzedstawiania dokumentów realizacji umowy w terminach wskazanych w umowie;
e) Przedkładania w toku realizacji umowy fałszywych oświadczeń lub podrobionych, przerobionych lub
stwierdzających nieprawdę dokumentów lub też popełnienie oszustwa;
f)

Innych przypadków niewykonywania przez Wykonawców umowy zgodnie z jej postanowieniami lub
działań, lub zaniechań Wykonawców uniemożliwiających Zamawiającemu prawidłowe realizowanie
wsparcia.

g) Zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawców;
h) Zastrzegające

Zamawiającemu

możliwość

dochodzenia

od

przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych;

Wykonawców

odszkodowania

i)

O przeniesieniu pełni autorskich praw majątkowych do wszelkich materiałów wytworzonych
i wykorzystanych podczas realizacji umowy. Wykonawcy nie będzie przysługiwać dodatkowe
wynagrodzenie z tego tytułu.

8. Zamawiający informuje, że Wykonawcy będący osobami fizycznymi prowadzącą
działalność gospodarczą, bądź wspólnikiem spółki cywilnej zobowiązany będą do dostarczenia
najpóźniej w dniu podpisania umowy:
- oświadczenia współmałżonka wyrażającego zgodę na zaciągnięcie zobowiązania lub dokument
potwierdzający rozdzielność majątkową – jeżeli Wykonawca pozostaje w związku małżeńskim
- lub oświadczenie o nie pozostawaniu w związku małżeńskim.
9. Zamawiający informuje, że z tytułu realizacji zamówienia publicznego przez Wykonawców, Zamawiający
ponosi pełną odpowiedzialność finansową, która przekracza określone w umowie łączącej strony
wynagrodzenie Wykonawców. Wynika to z zapisów umowy o dofinansowanie Projektu oraz odpowiednich
reguł i wytycznych, przepisów prawa unijnego i prawa krajowego oraz właściwych wytycznych
i interpretacji związanych z realizacją Projektu. Z uwagi na powyższe Wykonawcy przyjmują do
wiadomości, iż Zamawiający określił sposób zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy przez
Wykonawców w ww. sposób.
10. Zamawiający informuje, że terminy płatności wynagrodzenia Wykonawców będą płatne do 10 dnia po
zakończeniu szkolenia (w przypadku więcej niż jednej grupy szkoleniowej – zakończenia 1 grupy
sszkoleniowej) – pod warunkiem dostarczenia wszystkich dokumentów przez Wykonawców,
potwierdzających prawidłowe wykonanie zlecenia. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację
zamówienia znajdą się zapisy przewidujące możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy
w zakresie:
a) Terminu realizacji umowy;
b) Harmonogramu realizacji umowy;
c) Ostatecznej liczby Uczestników Projektu w ramach umowy;

(„część ofertowa”)

OFERTA
……………………………………………………
Pełne dane Oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa

Przedmiotem oferty jest kompleksowe zrealizowanie usługi opisanej w niniejszej procedurze.
1. Proponowana cena brutto szkolenie ,,Nawigacja satelitarna w rolnictwie” - szkolenie dla 8 osób,
wynosi:
Koszt szkolenia dla 1 osoby:
…….………………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………..………… złotych);
Łączny koszt (koszt szkolenia 1 osoby*8 osób)
…….………………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………..………… złotych);
1. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:
a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym brak
powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym;
b) Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję
warunki w nim zawarte;
c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
d) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania takiego zamówienia;
e) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
f)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in.
zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru);

g) Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem.
2. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie
i załącznikach są zgodne z prawdą.

Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych programowych,
wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Miejscowość i data …………………
……………………………..……………………………….
Podpis i pieczęcie Oferenta

(„część ofertowa”)

OFERTA
……………………………………………………
Pełne dane Oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa

Przedmiotem oferty jest kompleksowe zrealizowanie usługi opisanej w niniejszej procedurze.
2. Proponowana cena brutto szkolenie, Kurs ,,Spawacz metodą MMA ” wynosi:
Koszt szkolenia dla 1 osoby:
…….………………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………..………… złotych);

Łączny koszt szkolenia 20 osób(koszt szkolenia 1 osoby*20)
…….………………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………..………… złotych);
3. Proponowana cena brutto szkolenie, Kurs ,,Spawacz metodą MAG” wynosi:
Koszt szkolenia dla 1 osoby:
…….………………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………..………… złotych);

Łączny koszt szkolenia 20 osób(koszt szkolenia 1 osoby*20)
…….………………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………..………… złotych);
Łączny koszt usługi szkoleniowej, Kurs ,,Spawacz metodą MMA,MAG)(koszt szkolenia 1 osoby*40)
…….………………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………..………… złotych);
3. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:
h) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym brak
powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym;
i)

Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję
warunki w nim zawarte;

j)

Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;

k) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania takiego zamówienia;
l)

W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

m) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in.
zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru);
n) Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem.
4. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie
i załącznikach są zgodne z prawdą.
Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych programowych,
wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Miejscowość i data …………………
……………………………..……………………………….
Podpis i pieczęcie Oferenta

(„część ofertowa”)

OFERTA
……………………………………………………
Pełne dane Oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa

Przedmiotem oferty jest kompleksowe zrealizowanie usługi opisanej w niniejszej procedurze.
4. Proponowana cena brutto szkolenie, Kurs ,,Operator koparko – ładowarki”, wynosi:
Koszt szkolenia dla 1 osoby:
…….………………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………..………… złotych);

Łączny koszt szkolenia (koszt szkolenia 1 osoby*20 osób)
…….………………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………..………… złotych);
5. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:
o) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym brak
powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym;
p) Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję
warunki w nim zawarte;
q) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
r) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania takiego zamówienia;
s) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
t) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in.
zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru);
u) Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem.
6. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie
i załącznikach są zgodne z prawdą.

Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych programowych,
wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Miejscowość i data …………………
……………………………..……………………………….
Podpis i pieczęcie Oferenta

(„część ofertowa”)

OFERTA
……………………………………………………
Pełne dane Oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa

Przedmiotem oferty jest kompleksowe zrealizowanie usługi opisanej w niniejszej procedurze.
5. Proponowana cena brutto szkolenie ,,Kurs Inseminacyjny”, wynosi:
Koszt szkolenia dla 1 osoby:
…….………………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………..………… złotych);

Łączny koszt szkolenia (koszt szkolenia 1 osoby*20osób)
…….………………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………..………… złotych);
7. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:
v) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym brak
powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym;
w) Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję
warunki w nim zawarte;
x) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
y) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania takiego zamówienia;
z) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
aa) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in.
zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru);
bb) Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem.
8. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie
i załącznikach są zgodne z prawdą.

Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych programowych,
wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Miejscowość i data …………………
……………………………..……………………………….
Podpis i pieczęcie Oferenta

(„część ofertowa”)

OFERTA
……………………………………………………
Pełne dane Oferenta wraz z adresem lub pieczęć firmowa

Przedmiotem oferty jest kompleksowe zrealizowanie usługi opisanej w niniejszej procedurze.
6. Proponowana cena brutto szkolenie ,,Kurs barmański”, wynosi:
Koszt szkolenia dla 1 osoby:
…….………………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………..………… złotych);

Łączny koszt szkolenia (koszt szkolenia 1 osoby*20osób)
…….………………………………. zł (słownie: ……………………………………………………………..………… złotych);
9. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:
cc) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu, w tym brak
powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym;
dd) Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję
warunki w nim zawarte;
ee) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;
ff) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania takiego zamówienia;
gg) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wskazanym przez Zamawiającego;
hh) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in.
zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru);
ii) Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem.
10. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie
i załącznikach są zgodne z prawdą.

Zobowiązuję się w toku realizacji umowy do bezwzględnego stosowania wytycznych programowych,
wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Miejscowość i data …………………
……………………………..……………………………….
Podpis i pieczęcie Oferenta

Załącznik numer 11
Lp.

Nazwa szkolenia

Okres realizacji

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
........................................
Podpis i pieczęć oferenta

1

Liczbę wierszy w tabeli można zwiększyć w zależności od potrzeb.

