Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr. 1 do SIWZ
MOPS.IX.2710.ZP.06.2014r.
…………………………………
/Imię i nazwisko i / lub nazwa (firma)
Wykonawcy /Wykonawców występujących wspólnie

OFERTA
Złożona w postępowaniu o zamówienie usługi wykonania usług szkoleniowych – w
ramach Programu Rewitalizacji Społecznej pn. ”Integruj-My-się! Sądecki start w nowe
możliwości” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji
pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
o równowartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8 ustawy, zwana dalej „specyfikacją” lub „SIWZ”, w myśl przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473
oraz z 2014 r. poz. 423) zwanej dalej “ustawą” na usługę pod nazwą: wykonanie usług
szkoleniowych – w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej pn. ”Integruj-My-się! Sądecki
start w nowe możliwości” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe
instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego przez zamawiającego MOPS w
Nowym Sączu:
a) Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.07.2014 r. nr ogłoszenia: 226908- 2014
b) W miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego tj. na tablicy ogłoszeń –
MOPS ul. Żywiecka 13 , 33-300 Nowy Sącz w dniu 07.07.2014 r.
c) Na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.mops.nowysacz.pl, w dniu 07.07.2014
r.
d) Na stronie Urzędu Miasta Nowego Sącz: www.nowysacz.pl w dniu 07.07.2014 r.
Po zapoznaniu się z treścią SIWZ wraz z załącznikami:
1. Składam niniejszym ofertę na wymieniony wyżej przedmiot zamówienia – wykonanie
usług szkoleniowych – w ramach Programu Rewitalizacji Społecznej pn. ”Integruj-My-się!
Sądecki start w nowe możliwości” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe
instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i oferuję ryczałtowe wykonanie
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przedmiotowego zamówienia i liczę wynagrodzenie ryczałtowe za usługę zorganizowania i
przeprowadzenia poniższych kursów:
1) Kurs magazyniera - operator wózków widłowych – dla 1 osoby
a) wynagrodzenie ryczałtowe jednostkowe za 1 (jednego) uczestnika kursu w wysokości
…...................................... zł. brutto (słownie: ….……..……….……………………
…………………………………………………………………...…………………….złoty)
b) przewidywane wynagrodzenie ryczałtowe za kurs magazyniera – operator wózków
widłowych dla 1 uczestnika kursu wysokości ................... zł brutto (słownie:
………………………………………….……………………………………………… złoty) i
wynika z iloczynu ilości osób i wynagrodzenia za szkolenie 1 osoby.
c) Kurs zrealizuję nie później niż do 07 listopada 2014r.
2) Kurs florystyka i bukieciarstwo – dla 3 osób
a) wynagrodzenie ryczałtowe jednostkowe za 1 (jednego) uczestnika kursu w wysokości
…...................................... zł. brutto (słownie: ….……..……….……………………
………………………………………………………………….……………………….złoty)
b) przewidywane wynagrodzenie ryczałtowe za kurs florystyka i bukieciarstwo dla 3
uczestników
kursu
wysokości
.................................
zł
brutto
(słownie:
……………………………….……….……………………………………………… złoty) i
wynika z iloczynu ilości osób i wynagrodzenia za szkolenie 1 osoby.
c) Kurs zrealizuję nie później niż do 07 listopada 2014r.
3) Kurs obsługi komputera z pakietem Microsoft Office - dla 1 osoby
a) wynagrodzenie ryczałtowe jednostkowe za 1 (jednego) uczestnika kursu w wysokości
…...................................... zł. brutto (słownie: ….……..……….……………………
………………………………………………………………………………………….złoty)
b) przewidywane wynagrodzenie ryczałtowe za kurs obsługi komputera z pakietem Microsoft
Office dla 1 uczestnika kursu wysokości ................... zł brutto (słownie:
………………….…….……….……………………………………………… złoty) i wynika
z iloczynu ilości osób i wynagrodzenia za szkolenie 1 osoby.
c) Kurs zrealizuję nie później niż do 07 listopada 2014r.
4) Kurs obsługi komputera w stopniu podstawowym- dla 4 osób
a) wynagrodzenie ryczałtowe jednostkowe za 1 (jednego) uczestnika kursu w wysokości
….................... zł. brutto (słownie: ….…….…………………...……………………….złoty)
b) przewidywane wynagrodzenie ryczałtowe za kurs obsługi programu komputera w stopniu
podstawowym dla 4 uczestników kursu wysokości ................... zł brutto (słownie:
………………….……..……….……………………………………………… złoty i wynika z
iloczynu ilości osób i wynagrodzenia za szkolenie 1 osoby.
c) Kurs zrealizuję nie później niż do 07 listopada 2014r.
5) Kurs nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej - dla 6 osób
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a) wynagrodzenie ryczałtowe jednostkowe za 1 (jednego) uczestnika kursu w wysokości
….................... zł. brutto (słownie: ….…….…………………...……………………….złoty)
b) przewidywane wynagrodzenie ryczałtowe za kurs nowoczesny sprzedawca z obsługą kasy
fiskalnej dla 6 uczestników kursu wysokości ................... zł brutto (słownie:
………………….……..……….……………………………………………… złoty i wynika z
iloczynu ilości osób i wynagrodzenia za szkolenie 1 osoby.
c) Kurs zrealizuję do nie później niż do 07 listopada 2014r.
6) Kurs kucharz małej gastronomii - dla 2 osób
a) wynagrodzenie ryczałtowe jednostkowe za 1 (jednego) uczestnika kursu w wysokości
….................... zł. brutto (słownie: ….…….…………………...……………………….złoty)
b) przewidywane wynagrodzenie ryczałtowe za kurs kucharz małej gastronomii dla 2
uczestników
kursu
wysokości
...................
zł
brutto
(słownie:
………………….……..……….……………………………………………… złoty i wynika z
iloczynu ilości osób i wynagrodzenia za szkolenie 1 osoby.
c) Kurs zrealizuję do nie później niż do 07 listopada 2014r.
7) Kurs barman/kelner - dla 1 osoby
a) wynagrodzenie ryczałtowe jednostkowe za 1 (jednego) uczestnika kursu w wysokości
….................... zł. brutto (słownie: ….…….…………………...……………………….złoty)
b) przewidywane wynagrodzenie ryczałtowe za kurs barman/kelner dla 1 uczestnika kursu
wysokości
...................
zł
brutto
(słownie:
………………….……..……….……………………………………………… złoty i wynika z
iloczynu ilości osób i wynagrodzenia za szkolenie 1 osoby.
c) Kurs zrealizuję do nie później niż do 07 listopada 2014r.
8) Kurs fryzjerski - dla 1 osoby
a) wynagrodzenie ryczałtowe jednostkowe za 1 (jednego) uczestnika kursu w wysokości
….................... zł. brutto (słownie: ….…….…………………...……………………….złoty)
b) przewidywane wynagrodzenie ryczałtowe za kurs fryzjerski dla 1 uczestnika kursu
wysokości
...................
zł
brutto
(słownie:
………………….……..……….……………………………………………… złoty i wynika z
iloczynu ilości osób i wynagrodzenia za szkolenie 1 osoby.
c) Kurs zrealizuję do nie później niż do 07 listopada 2014r.
9) Kurs kadrowo płacowy - dla 1 osoby
a) wynagrodzenie ryczałtowe jednostkowe za 1 (jednego) uczestnika kursu w wysokości
….................... zł. brutto (słownie: ….…….…………………...……………………….złoty)
b) przewidywane wynagrodzenie ryczałtowe za kurs kadrowo płacowy dla 1 uczestnika kursu
wysokości
...................
zł
brutto
(słownie:
………………….……..……….……………………………………………… złoty i wynika z
iloczynu ilości osób i wynagrodzenia za szkolenie 1 osoby.
c) Kurs zrealizuję do nie później niż do 07 listopada 2014r.
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10) Kurs stylizacji paznokci manicure/tipsy - dla 1 osoby
a) wynagrodzenie ryczałtowe jednostkowe za 1 (jednego) uczestnika kursu w wysokości
….................... zł. brutto (słownie: ….…….…………………...……………………….złoty)
b) przewidywane wynagrodzenie ryczałtowe za kurs stylizacji paznokci manicure/tipsy dla 1
uczestnika
kursu
wysokości
...................
zł
brutto
(słownie:
………………….……..……….……………………………………………… złoty i wynika z
iloczynu ilości osób i wynagrodzenia za szkolenie 1 osoby.
c) Kurs zrealizuję do nie później niż do 07 listopada 2014r.
2. Za wykonanie wszystkich dziesięciu kursów wymienionych w ust. 1 pkt. 1), 2), 3), 4),
5),6), 7), 8), 9), 10) niniejszej oferty, przewidywane wynagrodzenie ryczałtowe za całość
wynosi
brutto
...........................................
zł,,
(słownie:
….……………………………...……………… ………...….………………………….……
złoty) i jest sumą przewidywanego wynagrodzenia za wszystkie 10 kursów.
3. W cenie ofertowej uwzględniono wszystkie ewentualne upusty oraz obciążenia
finansowe, które w związku z zawartą umową z wykonawcą nałożone są na zamawiającego z
zastrzeżeniem określonym w umowie.
4. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i
wzorem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
5. Zamówienie będę realizował najpóźniej do dnia 07 listopada 2014 roku.
6. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji.
7. Oświadczam, że załączony do SIWZ projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i
zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia:
Lp. Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcom (brak informacji, o
której mowa w powyżej będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania
zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę)

9.
a.
b.

c.
d.

Oświadczam, że:
podwykonawstwo nie zmienia moich zobowiązań jako wykonawcy;
jako wykonawca jestem odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania pracy
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak gdyby były
one moimi działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami, moich przedstawicieli lub
pracowników;
zamawiający nie jest związany stosunkami zobowiązaniowymi z podwykonawcami, ale
może skorzystać ze wszelkich praw nabytych przeze mnie w stosunku do nich;
będę pozostawał w pełni odpowiedzialny w stosunku do zamawiającego za zlecone do
podwykonania części zamówienia.
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10. Spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu o niniejsze zamówienie publiczne i
nie podlegam wykluczeniu.
11. Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert
12. W przypadku wybrania mojej oferty spełnię wszystkie formalności jakie powinny być
dopełnione przez wybranego wykonawcę określone w specyfikacji i we wzorze umowy.
13. Wszystkie zapisane strony mojej oferty wraz z załącznikami są ponumerowane i cała
oferta składa się z ................stron.
14. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a. oświadczenie o spełnieniu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy załącznik nr 2
do specyfikacji
b. kserokopia poświadczoną za zgodność z oryginałem informację o wpisie instytucji
szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych na rok 2014, lub wydruk z rejestru
instytucji szkoleniowej na rok 2014, prowadzonego na podstawie Rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji
szkoleniowych (Dz. U. z 2004 r. nr 236 poz. 2365 ze zm.)
c. oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu w myśl art. 24 ustawy- załącznik nr 3 do
specyfikacji
d. oświadczenie o braku lub przynależności do grupy kapitałowej załącznik nr 4 do
specyfikacji
e. załącznikami do niniejszej oferty są inne następujące dokumenty, które są istotne dla
przebiegu postępowania (jeżeli dotyczy)*:
f.

……………………………………

g.

……………………………………

h.

……………………………………

Celem umożliwienia wymiany informacji udostępniam następujące dane:

a) nr tel.: ..................................................

b) nr fax.: ..................................................

c) nr konta e-mail: .....................................
Miejscowość i data : ....................................
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.........................................................................................
Podpis osoby - osób upoważnionych do składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy/ wykonawców
występujących wspólnie)
* odpowiednio skreślić lub wypełnić
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