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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

 
Oznaczenie sprawy:…….. 
                                                                                  data: 
      Zespół Szkół Ekonomiczno -Usługowych 
       44-100 Gliwice, ul. Kozielska 1. 
 
     O F E R T A 
Nazwa i siedziba oferenta: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……… 

OFERTA 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie zajęć w 
ramach kursu zawodowego barmańskiego I stopnia - Barman Level A kończącym się 
Certyfikatem Barmana Level A wydanym przez Stowarzyszenie Polskich Barmanów 
dla 40 uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno - Usługowych w Gliwicach - biorących 
udział w projekcie „Szkoła zawodowa wehikułem do zatrudnienia” współfinansowanym ze 
środków Unii Europejskiej w ramach EFS – działanie 9.2 PO KL, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Zapytaniu ofertowym i wzorze umowy, oświadczamy, iż: 

1. oferuję/emy realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami 
opisanymi w Zapytaniu ofertowym za: 

Cena w przeliczeniu na jedną godzinę wykonywania zajęć w ramach kursu: 

- cena netto: ............................................. zł. 

- /słownie: ...........................................................................................................zł./ 

- cena brutto: ............................................ zł. 

- /słownie: ........................................................................................................... zł./  

Cena całego zamówienia  

- cena netto: ............................................. zł. 

- /słownie: ............................................................................................................zł./  

- cena brutto: ............................................ zł. 

- /słownie: ........................................................................................................... zł./ 

 

  

2. w cenie mojej / naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 
zamówienia; 

3. zobowiązuję/emy się do przeprowadzenia kursu zawodowego barmańskiego I stopnia - 
Barmana Level A kończącym się Certyfikatem Barmana Level A wydanym przez 
Stowarzyszenie Polskich Barmanów dla uczniów (w wymiarze 30 godzin dydaktycznych 
na jednego uczestnika) w terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym; 
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4. posiadam/y prawo wydawania zaświadczeń / certyfikatów Barmana Level A 
Stowarzyszenia Polskich Barmanów, 

5. posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym niniejszą ofertą oraz 
dysponuję/y potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

6. akceptuję/emy warunek, iż zapłata za wykonane zamówienie nastąpi w terminie do 30 
dni od daty przedłożenia faktury/rachunku, pod warunkiem posiadania środków na koncie 
projektu przez Zamawiającego. 

7. zapoznałem(am) się/zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego (w tym ze wzorem 
umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 

8. w przypadku przyznania mi/nam zamówienia, zobowiązuję/emy się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

9. integralną część oferty stanowią następujące dokumenty*. 

 

1. Formularz ofertowy - Załącznik nr 1.  

2. Wzór umowy - Załącznik nr 2 

3. Oświadczenie o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie objętym 
niniejszym zapytaniem ofertowym oraz dysponowaniu potencjału technicznego i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia – Załącznik nr 3 

4. Oświadczenie o niekaralności – Załącznik nr 4 

5. Rejestracja prowadzonego ośrodka w rejestrze prowadzonym przez Urząd Miasta 
oferenta 

6. Zaświadczenie ukończenia Kursu Pedagogicznego 

7. Dyplom Mistrzowski zgodny z tytułem zamówienia 

8. Rekomendacja Zarządu Głównego Stowarzyszenie Polskich Barmanów 

9. Inne: Wypełniony kwestionariusz osobowy /do pobrania ze strony projektu/ i  
………………………. 

 

Informacje dodatkowe istotne z punktu widzenia oferenta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez 30 dni.                                 
                            

 

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

data i podpis Wykonawcy 

*   jeżeli dołączane są kopie dokumentów,  to muszą być one poświadczone przez 
Wykonawcę za zgodność  z  oryginałem 


