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Nazwa firmy.......................................................................................... 

Adres firmy ……… ………………………………………………………… 

Kontakt tel.………………………………………………………………….. 

e-mail …….……………………………………………….......................... 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 17.02.2020r. prowadzone przez Fundację 

„Partnerzy dla Samorządu” Partnera Projektu „Rozwijanie kompetencji i kwalifikacji 

zawodowych w ZSPT CKU w Bojanowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Wielkopolskiego, dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursu obsługi kombajnu 

zbożowego (operator kombajnu zbożowego) dla 10 uczestników wraz z egzaminem 

końcowym. 

  

Oferta obejmuje: 

1. Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu obsługi kombajnu zbożowego (operator 

kombajnu zbożowego) dla 10 uczestników wraz z egzaminem końcowym. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie minimum: 

- 15 godzin zajęć teoretycznych (grupowych) oraz 

- 15 godzin zajęć praktycznych. 

(1 godzina = 60 minut) 

3. Prowadzący ustali szczegółowy program (Harmonogram) zajęć oraz przygotuje 

niezbędne materiały i przybory do przeprowadzenia kursu. 

4. Przeprowadzenie egzaminu końcowego. Pozytywna ocena z egzaminu stanowić 

będzie podstawę do wydania uczestnikowi kursu zaświadczenia uprawniającego do 

pracy na stanowisku operatora kombajnu zbożowego. 

 

Tym samym składam ofertę przeprowadzenia szkolenia : ”Kurs obsługi kombajnu 

zbożowego” dla 10 uczestników wraz z egzaminem końcowym: 

Lp. 
Kurs obsługi kombajnu 

zbożowego 
Wartość brutto 

(PLN) 

Wartość brutto słownie: 

 

1 

Cena za organizację i 

przeprowadzenie kursu obsługi 

kombajnu zbożowego dla 1 

uczestnika 

 
………………………………………………

……………………………………………… 

………………………………………………

…… 
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2 Łączna cena za organizację i 

przeprowadzenie kursu obsługi 

kombajnu zbożowego dla 10 

uczestników 

 
………………………………………………

……………………………………………… 

………………………………………………

…… 

 

 

OŚWIADCZENIA 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę 

żadnych zastrzeżeń. 

..............................................., 

(miejscowość, dnia)                                                          

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

 Pieczęć i podpis oferenta 

 

2. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

..............................................., 

(miejscowość, dnia)                                                       

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

Pieczęć i podpis oferenta 

 

3. Oświadczam, że w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem składania ofert) 

przeprowadziłem/liśmy ………………… kursów obsługi kombajnu zbożowego. 

..............................................., 

(miejscowość, dnia)                                                     

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

 Pieczęć i podpis oferenta 
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4. Oświadczam, że dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. 

osoba/osoby które będą realizować usługę szkoleniową spełniają warunek posiadania 

uprawnień do prowadzenia kursu obsługi kombajnu zbożowego, zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa. 

 ..............................................., 

(miejscowość, dnia)                                                         ............................................... 

 Pieczęć i podpis oferenta 

 

5. Oświadczam, że dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do 

wykonania zamówienia. 

..............................................., 

(miejscowość, dnia)                                                         ............................................... 

 Pieczęć i podpis oferenta 

 

6. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. 

..............................................., 

(miejscowość, dnia)                                                    ..................................................... 

 Pieczęć i podpis oferenta 

 

7. Ja niżej podpisany/a, ………………..………………………………………..…… 

reprezentujący/a:……………………………………………………………………………… 

oświadczam, że nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z 

Zamawiającym, tj. Fundacją „Partnerzy dla Samorządu”, z siedzibą przy ul. 

Grottgera16/2 w Poznaniu. 

..............................................., 

(miejscowość, dnia)                                                         ............................................... 

 Pieczęć i podpis oferenta 

 

 

 

 

 

 

 


