
 
 

Projekt " Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska 
" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 3/06/WYJAZD/2016/JnS 
 
 
....................................................... 
Nazwa Oferenta 
 
....................................................... 
Adres Oferenta 
 
........................................................ 
NIP 
 
........................................................ 
 tel./fax   
 
........................................................ 
e-mail 

 

Ja, niżej podpisany (imię i nazwisko):  

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

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

 

Działając w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że (nazwa firmy):  

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

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

 
Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 3/06/WYJAZD/2016/JnS 
  
1.Oferuję:  

L.p. Nazwa zadania 
wartość brutto ogółem (w 

PLN) 

I. Wyjazd integracyjny w terminie 16-17.07.2016, w tym:   

1. 

Wyżywienie (10 osób): 

 1 dzień: posiłek polowy (zupa + chleb), kolacja w formie 

ogniska  

 2 dzień: obiad  

  

2. 
Noclegi ze śniadaniem (1 nocleg x 10 osób) w pokojach 
maksymalnie 2 osobowych (pokoje z łazienką) (4 x 2os. + 2 x 1 
os.) 

 
  

3. 
Udostępnienie terenu i sprzętu do realizacji zajęć 
integracyjnych w plenerze (2 dni, 10 osób) 

 
 

Łącznie suma:   
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Oferowana wartość całości przedmiotu zamówienia wskazanego powyżej wynosi: 
wartość brutto przedmiotu zamówienia ...................................................................................................... zł 
 
słownie:......................................................................................................................................................... zł 
 
2.Akceptuję termin realizacji zamówienia.  
3. W przypadku wyboru oferty zobowiązuję się do realizacji zlecenia.  
4.Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 
5. Oświadczam, iż w dniu ................................. zapoznałem/-łam się z treścią zapytania ofertowego  
nr 3/06/WYJAZD/2016/JnS  oraz, że spełniam wszystkie zawarte w nim wymogi dotyczące oferenta. 
 

 

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

Miejscowość, data              Podpis Oferenta 
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 3/06/WYJAZD/2016/JnS   
 
 
 
....................................................... 
Nazwa Oferenta 
 
....................................................... 
Adres Oferenta 
 
........................................................ 
NIP 
 
........................................................ 
 tel./fax   
 
........................................................ 
e-mail 
 

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe nr 3/06/WYJAZD/2016/JnS  oświadczam, że:  
1. zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego opisem w pkt. II Zapytania 

ofertowego, 

2. spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. VII Zapytania ofertowego, 

3. akceptuję termin i warunki realizacji ww. czynności,  

4. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niniejszego postępowania, zgodnie z 

Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz. U. Z 2002 r., nr 101, poz. 

926 z późn. zmianami)  

5. Oświadczam, iż nie jestem powiązany z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub 

kapitałowo, w szczególności poprzez:  

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;  

 posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;  

 pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;  

 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli.  

 

 

 

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

(Miejscowość i data)       (Czytelny podpis) 
 

 

 


