
 

 

  
 

Zadanie publiczne finansowane ze środków Rządowego Programu 

Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych na lata 2022–2033 

 
Załącznik nr 1 

 

OFERTA CENOWA 

 

Do zapytania o cenę w ramach procedury rozeznania rynku na realizację usługi przeprowadzenia szkolenia dla 

personelu Fundacji Heros z zakresu dostępności w ramach zadania publicznego pn.  „Rozwój Fundacji Heros, 

jako organizacji poradniczej”, znak sprawy:  FH/P-XIX/RR/01/12/2022 

 

Oferta cenowa dotyczy realizacji usługi szkolenia dla personelu Fundacji Heros z zakresu dostępności w ramach 

zadania publicznego pn. „Rozwój Fundacji Heros, jako organizacji poradniczej” realizowanego przez Fundację 

Heros, finansowanego w ramach Rządowego Programu Wspierania Rozwoju Organizacji Poradniczych. 
 I. DANE WYKONAWCY  

 

Imię i Nazwisko/Nazwa firmy   
 
 

Adres   

 

PESEL/REGON   
 

NIP   
 

Nr telefonu kontaktowego   
 

 

 

II . WYCENA: 

 

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

 

w odpowiedzi na wskazane powyżej zapytanie o cenę przekazuję następującą ofertę cenową:   

 

Proponowana cena brutto1 za 1 uczestnika szkolenia z zakresu dostępności: 

  

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

 

III . OŚWIADCZENIA WYKONAWCY: 

 

Składając niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:  

1. Spełniam warunki, które umożliwią wykonanie usługi określonej w treści zapytania. 
2. Zapoznałem się z treścią zapytania o cenę i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim 

zawarte.   
3. Przyjmuję do wiadomości, że cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania 

zamówienia. 

                                                      
1 Cena w ofercie musi być podana w walucie polskiej i być ceną brutto, tzn. obejmować wszystkie należne podatki, obciążenia i koszty związane z realizacją usługi. 
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4. Przyjmuję do wiadomości, że zapytanie 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 kosztów usługi. 

5. 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.   

6. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w ofercie 
cenowej oraz załącznikach są zgodne z prawdą.   

7. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę 
oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835). 

 

 

 

 

 

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

          Miejscowość, data                                Czytelny podpis Wykonawcy 

 

 

 


