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Załącznik nr 2  

 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy nr 3 w Łodzi 

ul. Drewnowska 151, 91-008 Łódź 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

  

1. Ofertę składa: 

 

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

 (NAZWA WYKONAWCY) 

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

 (ADRES SIEDZIBY WYKONAWCY) 

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

 (ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż w/w) 

 

NIP: ...................................................................................................................................... 

REGON: ............................................................................................................................... 

osoba upoważniona do kontaktu: ......................................................................................... 

telefon: ………………………................................................................................................. 

adres email : ……………………............................................................................................ 

 

 

2.   Przedmiotem oferty są usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów 

zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia umiejętności  

i nowych kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli w Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 151 - realizowany w ramach projektu „pn. 

„KUCHNIA Z KLASĄ”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

 Łódzkiego na lata 2014-2020. 
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3.   Oferujemy  wykonanie  zamówienia  za cenę*  w wysokości: 

     (wypełnić tabelę dotyczącą części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę): 

Część I zamówienia 

 

Cena (wartość brutto): ....................................................................... zł 

 

(słownie złotych: ………………………………………………………………….................) 

 

Część II zamówienia  

 

Cena (wartość brutto): ....................................................................... zł 

 

(słownie złotych: ...........................................................................................................) 

 

Część III zamówienia 

 

Cena (wartość brutto): ....................................................................... zł 

 

(słownie złotych: ………………………………………………………………….................) 

 

Część IV zamówienia  

 

Cena (wartość brutto): ....................................................................... zł 

 

(słownie złotych: ...........................................................................................................) 

 

Część V zamówienia 

 

Cena (wartość brutto): ....................................................................... zł 
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(słownie złotych: ………………………………………………………………….................) 

 

 

4.  Oświadczamy, że oferowane wynagrodzenie, określone w punkcie 3, zawiera wszystkie 

     koszty związane z realizacją zamówienia. 

5. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym...  

6. Oświadczamy, że przeprowadzę kursu/szkolenia ilością trenerów *: 

     Część I zamówienia 

  2 trenerów 

  3 trenerów 

  4 i więcej trenerów  

     Część II zamówienia 

  2 trenerów 

  3 trenerów 

  4 i więcej trenerów. 

     Część III zamówienia 

  2 trenerów 

  3 trenerów 

  4 i więcej trenerów    

    

     Część IV zamówienia 

  2 trenerów 

  3 trenerów 

  4 i więcej trenerów. 

 

    Część V zamówienia 

  2 trenerów 
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  3 trenerów 

  4 i więcej trenerów 

  

      

*właściwe zaznaczyć 

7. Oświadczamy, że: 

 - uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania  

i złożenia niniejszej oferty,  

  - jesteśmy związani niniejszą ofertą w okresie wskazanym w Zapytaniu ofertowym, 

 - zapoznaliśmy się z wzorem umowy w załączniku nr 4 i zobowiązujemy się, w przypadku 

wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy, zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach  

w nich określonych, w wyznaczonym terminie i miejscu. 

8. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 2) 

 

 

 

………………….…….……., dnia ………..….……. r.  

 (miejscowość) 

 ………………………………………… 

 (podpis) 

 

 

*
łącznie z podatkiem VAT – jeżeli wykonawca jest jego płatnikiem 

 

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 
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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).  

2) W przypadku gdy Wykonawca 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 Wykonawca nie składa (usunięcie 

treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

Informacje w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO zawarte 

są w rozdziale XIII Zapytania Ofertowego. 

 


