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Załącznik nr 2  

…………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                   (miejscowość, data) 

FORMULARZ OFERTOWY  

I. Dane osoby składającej ofertę 

Imię i Nazwisko 

(Nazwa Firmy) 

 

Adres  

Telefon  

e-mail  

II. Oferta cenowa 

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym  
w trybie zamówienia na podstawie przepisów art. 138o ustawy Pzp na przeprowadzenie  kursów zawodowych 
dla uczestników  projektu   nr RPLD.11.03.01-10-0042/17 „Pracuj w branży HoReCa” realizowanego przez 
Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie  XI.3. 
Kształcenie zawodowe oświadczam, że oferuję wykonanie usługi  za cenę podaną w poniższej tabeli:  

Nazwa kursu/szkolenia 
Liczba godz. jednej edycji 

Cena jednej edycji 
kursu/szkolenia 

 w zł* 

Liczba 
edycji  

Kwota łączna  w zł.** 

1 2 3 4 

MODUŁ A Kurs barmański 
podstawowy (30 godz.)  dla 
grupy 10 osobowej ……………………… 3 …………………Słownie:………………………………………………………………… 

MODUŁ B Kurs barmański flair 
(40 godz.)  dla grupy 10 
osobowej ……………………… 1 …………………Słownie:………………………………………………………………… 

MODUŁ C Kurs dekoracji tortów 
i ciast  (30 godz.) dla grupy 10 
osobowej ……………………… 4 …………………Słownie:………………………………………………………………… 

MODUŁ D Kurs projektowania 
dań restauracyjnych  
i foodpairing (16 godz.) dla 
grupy 10 osobowej ……………………… 4 …………………Słownie:………………………………………………………………… 

MODUŁ E Kurs Nowe trendy 
sztuki kulinarnej (32 godz.) dla 
grupy 10 osobowej ……………………… 2 …………………Słownie:………………………………………………………………… 
MODUŁ F Zawodowy kurs 
kreowania wizerunku w branży 
gastronomiczno-hotelarskiej 
(120  godz.) dla grupy 10 
osobowej ……………………… 4 …………………Słownie:………………………………………………………………… 

MODUŁ G Kurs Wellness & SPA 
(160  godz.) dla grupy 10 
osobowej 

……………………… 2 …………………Słownie:………………………………………………………………… 

RAZEM …………………Słownie:………………………………………………………………… 

*Podana cena jest ostateczna i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. 

** Aby uzyskać łączną kwotę należy pomnożyć wartość określoną w kolumnie nr 2 przez liczbę edycji określoną w kolumnie 3  przewidzianych 

dla poszczególnych modułów  
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III. Oświadczam, że wybór mojej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego od całości ani części zamówienia, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług (t.j Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2174 z późn.zm.). 

IV. Oświadczam, że składając ofertę spełniam kryteria dodatkowe określone w ogłoszeniu o zamówieniu  

w rozdz. XIII pkt 2 lit b) dotyczące doświadczenia personelu:  

Osoba/osoby wskazana/ne do realizacji przedmiotu zamówienia w modułach A i B, którą/którymi dysponuje 
Wykonawca przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert: 
(w przypadku wskazania w załączniku nr 6 więcej niż jednej osoby do wykonania przedmiotu zamówienia w modułach A i B należy podać 

średnią ilość kursów wykonanych przez te osoby):  
 od 4 do 7 kursów o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (dodatkowo 2pkt) 
 od 8 do 11 kursów o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (dodatkowo 4pkt) 
 od 12 do 15 kursów o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (dodatkowo 6pkt) 
 więcej niż 15 kursów o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (dodatkowo 8pkt) 

 
Osoba/osoby wskazana/ne do realizacji przedmiotu zamówienia w module C, którą/którymi dysponuje 
Wykonawca przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert: 
(w przypadku wskazania w załączniku nr 6 więcej niż jednej osoby do wykonania przedmiotu zamówienia w modułach A i B należy podać 

średnią ilość kursów wykonanych przez te osoby):  
 od 4 do 7 kursów o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (dodatkowo 2pkt) 
 od 8 do 11 kursów o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (dodatkowo 4pkt) 
 od 12 do 15 kursów o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (dodatkowo 6pkt) 
 więcej niż 15 kursów o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (dodatkowo 8pkt) 

 
Osoba/osoby wskazana/ne do realizacji przedmiotu zamówienia w modułach D, E, którą/którymi dysponuje 
Wykonawca przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert: 
(w przypadku wskazania w załączniku nr 6 więcej niż jednej osoby do wykonania przedmiotu zamówienia w modułach A i B należy podać 

średnią ilość kursów wykonanych przez te osoby):  
 od 4 do 7 kursów o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (dodatkowo 2pkt) 
 od 8 do 11 kursów o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (dodatkowo 4pkt) 
 od 12 do 15 kursów o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (dodatkowo 6pkt) 
 więcej niż 15 kursów o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (dodatkowo 8pkt) 

 
Osoba/osoby wskazana/ne do realizacji przedmiotu zamówienia w module F, którą/którymi dysponuje 
Wykonawca przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert: 
(w przypadku wskazania w załączniku nr 6 więcej niż jednej osoby do wykonania przedmiotu zamówienia w modułach A i B należy podać 

średnią ilość kursów wykonanych przez te osoby):  
 od 4 do 7 kursów o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (dodatkowo 2pkt) 
 od 8 do 11 kursów o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (dodatkowo 4pkt) 
 od 12 do 15 kursów o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (dodatkowo 6pkt) 
 więcej niż 15 kursów o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (dodatkowo 8pkt) 

 
Osoba/osoby wskazana/ne do realizacji przedmiotu zamówienia w module G, którą/którymi dysponuje 
Wykonawca przeprowadziła w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert: 
(w przypadku wskazania w załączniku nr 6 więcej niż jednej osoby do wykonania przedmiotu zamówienia w modułach A i B należy podać 

średnią ilość kursów wykonanych przez te osoby):  
 od 4 do 7 kursów o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (dodatkowo 2pkt) 
 od 8 do 11 kursów o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (dodatkowo 4pkt) 
 od 12 do 15 kursów o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (dodatkowo 6pkt) 
 więcej niż 15 kursów o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia (dodatkowo 8pkt) 

 
UWAGA: Do oferty należy załączyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego na potrzeby przyznania punktacji 
w kryterium oceny ofert określonego w ogłoszeniu w rozdz. XIII pkt 2 lit b) – sposób oceny kryterium   
i przyznawania punktów został określony w rozdz. XIII pkt.2 - 4 z podpunktami.   
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V. Ponadto oświadczam, że: 

 zapoznałem się z ogłoszeniem o zamówieniu, ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz ze 
wzorem umowy, przyjmuję określone w nich warunki i nie wnoszę do nich zastrzeżeń, 

  uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty, 

 uważam się za związanego niniejszą ofertą w terminie wymienionym w ogłoszeniu o zamówieniu 

 w przypadku uzyskania zamówienia zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie   
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

 zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących modułów zamówienia (wpisać jeśli 
dotyczy):  …………..………..………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (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 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) wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się  
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. (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). 

 

Oferta zawiera …............... ponumerowanych stron.  

 

................................., dnia ..................................                                                         ..................................................... 
                                                                                                                                                                                              (podpis osoby uprawnionej)           


