
ZAŁĄCZNIK NR   1
Oznaczenie sprawy: ZP.2710.06.2013.SISP 

______________________________________________________________
(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy)

______________________________________________________________

______________________________________________________________
(adres wykonawcy)

______________________________________________________________
(tel./faks, e-mail)

OFERTA

Zgodnie z treścią ogłoszenia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu w oparciu o Kodeks cywilny,
pod nazwą:

 przeprowadzone szkoleń dla osób związanych z podmiotami ekonomii społecznej (pracownicy,
członkowie, wolontariusze) lub osób zainteresowanych działalnością w ramach ekonomii społecznej

w projekcie pt. "Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Województwa Śląskiego". Projekt
współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 "Wsparcie ekonomii społecznej".

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę

CENA
NETTO

WARTOŚĆ
VAT

CENA
BRUTTO

SZKOLENIE 1. „Zwiększenie efektywności zespołu (organizacji)”

SZKOLENIE 2. „Konstruowanie rocznego budżetu podmiotu ekonomii
społecznej”

SZKOLENIE 3. „Podstawy analizy rynku lokalnego w kontekście
prowadzonej działalności organizacji”

ŁĄCZNIE  3 SZKOLENIA

SZKOLENIE 4: „Pozafinansowe metody motywowania członków,
pracowników i wolontariuszy PES”

SZKOLENIE 5: „Będę grał w grę, czyli wykorzystanie elementów gier
do animacji i budowy
społeczności lokalnej”

(cena brutto słownie:

....................................................................................................................................................................................)

2.  Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie: SZKOLENIE 1. "Zwiększenie efektywności
zespołu (organizacji)" : 21.11.2013 (czwartek) lub 22.11.2013 (piątek) lub 23.11.2013 (sobota) (do ustalenia
z wykonawcą);



SZKOLENIE 2. "Konstruowanie rocznego budżetu podmiotu ekonomii społecznej"- 21.11.2013 (czwartek) lub
22.11.2013 (piątek) lub 23.11.2013 (sobota) (do ustalenia z wykonawcą);
SZKOLENIE 3. "Podstawy analizy rynku lokalnego w kontekście prowadzonej działalności organizacji"
-21.11.2013 (czwartek) lub 22.11.2013 (piątek) lub 23.11.2013 (sobota) (do ustalenia z wykonawcą);
SZKOLENIE 4: "Pozafinansowe metody motywowania członków, pracowników i wolontariuszy PES" - 29.11.2013
(piątek)

SZKOLENIE 5: "Będę grał w grę, czyli wykorzystanie elementów gier do animacji i budowy społeczności lokalnej"-
30.11.2013 (sobota)

3. Oferujemy na wykonanie przedmiotu zamówienia gwarancję w poniżej wskazanym zakresie:

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

Oświadczamy, że:

załączony do ogłoszenia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 2, jest przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy
się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

•   

uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert.•   

Pozostałe oświadczenia:

zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia i jego załącznikami dotyczącymi przedmiotowego postępowania i nie
wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania
oferty;

•   

oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia;•   

Integralną część oferty stanowią:

................................................................................................1. 

................................................................................................2. 

................................................................................................3. 

................................................................................................4. 

................................................................................................5. 

................................................................................................6. 

................................................................................................7. 

................................................................................................8. 

...............................................................................................9. 

_____________________
miejscowość, data

_______________________
imię i nazwisko

__________________________
podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
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