
 

 

   

Oferta dotycząca realizacji usług przez doradcę zawodowego polegających na przeprowadzeniu diagnozy 

potrzeb UP  oraz  świadczeniu indywidualnego poradnictwa zawodowego dla UP w ramach projektu   
pn. „Czas na sukces!” realizowanego przez Fundację Heros, współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego RPO WL 2014-2020,  Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1. 

Aktywne włączenie.  Dane Wykonawcy:    

    

Imię i Nazwisko/Nazwa firmy        

    

Adres        

PESEL/REGON        

NIP        

Adres e-mail        

Nr telefonu kontaktowego        

    

WYCENA    

    

Ja niżej podpisany/a: ………………………………………………………………………………………………………………………………    

    

w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe przeprowadzane w drodze postępowania  nr FH/P-

I/ZO/01/01/2019  z dn. 22.01.2019 r. dotyczące zamówienia usług doradcy zawodowego  w ramach 

projektu „Czas na sukces!” nr umowy RPLU.11.01.00-06-0219/17-00,  przekazuję następującą ofertę:    

Proponowana cena brutto wraz z całkowitymi kosztami, które Zleceniodawca poniesie w związku z 

zawarciem umowy1 za przeprowadzenie całości usługi (500 godzin zegarowych) wynosi: 

…………………………..…………….PLN (słownie:…………………………………………………………………………….……złotych) w 

tym:  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

Część I. Indywidualna diagnoza potrzeb:    

Proponowana cena brutto wraz z całkowitymi kosztami1 , które Zleceniodawca poniesie w związku z 

zawarciem umowy za godzinę zegarową w ramach zajęć indywidualnych wynosi:   

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

  

Część II. Poradnictwo zawodowe:     

Proponowana cena brutto wraz z całkowitymi kosztami2 , które Zleceniodawca poniesie w związku z 

zawarciem umowy za godzinę zegarową w ramach zajęć indywidualnych wynosi:    

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

     

Składając niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:    

  

1. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione w zapytaniu ofertowym warunki udziału w 

postępowaniu.    

2. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień.    

3. Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję 

warunki w nim zawarte.    

4. Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia (w tym 

koszty podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy 

zlecenie, koszty dojazdu na miejsce realizacji usług itp.).    

5. Przyjmuję do wiadomości, że wycena nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak 

również w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a procedura ma na celu wyłącznie 

dokonanie rozeznania rynku Wykonawców świadczących daną usługę i uzyskanie wiedzy na temat 

                                                           
1 podana cena musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym podatek 

dochodowy  oraz składki na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne, których obowiązek regulowania aktualnie 

obowiązujące przepisy nakładają  na Wykonawcę oraz zamawiającego.  
2 podana cena musi uwzględniać wszystkie koszty i składniki niezbędne do wykonania zamówienia, w tym podatek 

dochodowy  oraz składki na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne, których obowiązek regulowania aktualnie 

obowiązujące przepisy nakładają  na Wykonawcę oraz zamawiającego.  



 

kosztów usługi zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.    

6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z niniejszym 

postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania.    

  

7. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w 

ofercie oraz załącznikach są zgodne z prawdą.    

  

   

         

……………………………………..……...    ………………………………………………………………….    

          Miejscowość, data                             Czytelny podpis wykonawcy      

     


