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Załącznik 

FORMULARZ OFERTY 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy szkolenia „Zakładanie i 

prowadzenie własnej działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej” dla Szkolnych 

Klubów Przedsiębiorczości funkcjonujących w ramach projektu „Starter- młodzi w biznesie”  

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

(imię i nazwisko i adres Oferenta) 

Numer telefonu………………………………..  

e-mail………………………………… 

 

Zgłaszam ofertę do przeprowadzenia szkolenia z tematu „Zakładanie i prowadzenie działalności 

gospodarczej w krajach Unii Europejskiej” w Szkolnych Klubach Przedsiębiorczości  na terenie 

województwa:  

 

A woj. Kujawsko –pomorskie: 

☐ Bydgoszcz I 

☐ Bydgoszcz II 

☐ Toruń 

☐ Inowrocław 

☐ Włocławek 
B. woj. warmińsko-mazurskie:  

☐ Olsztyn 

☐ Ełk 

☐ Elbląg 

☐ Lubawa 

☐ Nowe Miasto Lubawskie 
C. Pomorskie:  

☐ Starogard Gdański 

☐ Malbork 

☐ Chojnice 

☐ Czersk 

☐ Słupsk 
 

Oświadczam, że spełniam kryteria obowiązkowe określone względem Wykonawcy, co oznacza że 
posiadam: 
 

TAK NIE KRYTERIA 

  wykształcenie wyższe z zakresu: ekonomii lub prawa lub zarządzania lub finansów  
i rachunkowości lub nauk pokrewnych  

  doświadczenie zawodowe w świadczeniu usług doradczych dla przedsiębiorców, 
zarządzaniem przedsiębiorstwem lub na stanowisku związanym z pozyskiwaniem lub 
udzielaniem funduszy (min. 2 lata) 
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  doświadczenie w opracowaniu programów i prowadzeniu szkoleń z zakresu zakładania 
i prowadzenia działalności gospodarczej (min. 5) 

  doświadczenie w pracy z młodzieżą w charakterze opiekuna, wychowawcy lub trenera 
 

Deklaruję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienie zgodnie ze stawką wyrażoną w kwocie 
brutto zgodnie ze wskazaniem miejscowości poniżej: 
 
A woj. Kujawsko –pomorskie: 

Bydgoszcz I: ……………………… PLN 
Bydgoszcz II: ……………………… PLN 
Toruń: ……………………… PLN 
Inowrocław: ……………………… PLN 
Włocławek: ……………………… PLN 

B. woj. warmińsko-mazurskie:  
Olsztyn: ……………………… PLN 
Ełk: ……………………… PLN 
Elbląg: ……………………… PLN 
Lubawa: ……………………… PLN 
Nowe Miasto Lubawskie: ……………………… PLN 

C. Pomorskie:  
Starogard Gdański: ……………………… PLN 
Malbork: ……………………… PLN 
Chojnice: ……………………… PLN 
Czersk: ……………………… PLN 
Słupsk: ……………………… PLN 

 

Oświadczam, iż realizacja zadań określonych w zapytaniu ofertowym nie wiąże się z konfliktem 

interesów ani z występowaniem podwójnego finansowania w myśl Wytycznych kwalifikowalności 

wydatków w ramach POKL. Ponadto oświadczam, iż obciążenie wynikające z wykonywania wszystkich 

realizowanych przez składającego ofertę umów o pracę i umów cywilnoprawnych finansowanych ze 

środków publicznych nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji zadań określonych 

zapytaniem ofertowym. 

 

Zobowiązuję się do przedstawienia karty pracy/protokołu określającego wykonanie zadań 

określonych w zapytaniu ofertowym, jak również ewidencji czasu pracy i zadań w przypadku 

zaangażowania w więcej niż 1 projekcie finansowanym w ramach NSRO. Do formularza oferty 

załączam/-y swoje CV, w którym zawieram informacje będące odpowiedzią na wymagania określone 

w zapytaniu ofertowym Oświadczam, że realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami 

określonymi w zapytaniu ofertowym. 

 
Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, iż dane zawarte w ofercie i załączonym CV są 

zgodne z prawdą. 

    …………………………………………… 

                                                                          (podpis Oferenta) 
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