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Załącznik 1 do Zapytania ofertowego nr 3/RR/ Czterykrokidoaktywności/ŁC/2018 

 

 

 

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

/Imię i nazwisko lub Nazwa i adres Wykonawcy/      /miejscowość i data/ 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie zgodnie z wymogami opisu 

przedmiotu zamówienia zawartym w pkt V w następującej cenie: 

Lp. Rodzaj usługi j.m. Ilość  
Cena jednostkowa 

(PLN brutto) 

Wartość ogółem  

(PLN brutto) 

1.  
Usługa szkolenia z zakresu „Kasy fiskalne z 

kursem komputerowym” 
osoba 11   

2.  

Usługa egzaminu potwierdzającego nabyte 

kwalifikacje z zakresu „Kasy fiskalne z 

kursem komputerowym” 

osoba 11   

Wartość zamówienia (PLN brutto)  

Oświadczenia Oferenta: 

1. Oświadczam, że całkowita wartość brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty 

wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym oraz wszystkimi jego załącznikami i nie wnoszę 

do jego treści zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 

 

UWAGI Oferenta (nieobligatoryjne): …………………………………………………………………….…………………………………………… 

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

Dane osoby do kontaktu ws. niniejszej oferty: 

Imię i nazwisko (nazwa)..….….…............................................................................................. 

Adres ..…………………………….…............................................................................................. 

Tel./fax .….…......................................................................................................................... 

e-mail: .................................................................................................................................. 

 

 

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

     (Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)  



 

 
      

2 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 3/RR/ Czterykrokidoaktywności/ŁC/2018 

 

 

 

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

/Imię i nazwisko lub Nazwa i adres Wykonawcy/      /miejscowość i data/ 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Ja niżej podpisany/a …………………………...................................................................................................................... 

uprawniony do reprezentowania: 

Nazwa firmy: ............................................................................................................................................................ 

Adres firmy: .............................................................................................................................................................. 

NIP: ....................................................................................................................……………………................................. 

oświadczam, że ww. firma, którą reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu: 

1. Posiada aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy 

właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej, co potwierdza załączona do oferty kserokopia wpisu 

do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. 

2. Dysponuje minimum 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającym następujące 

kwalifikacje oraz doświadczenie: 

• wykształcenie wyższe kierunkowe o profilu informatycznym i/lub dyplom/ certyfikat 

uprawniający do prowadzenia szkoleń ECCC DIGCOMP/ ECDL lub równoważne, 

• minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć/ szkoleń z zakresu zgodnego z 

tematyką szkolenia, 

• co najmniej 150 godzin doświadczenia w realizacji analogicznej tematyki szkolenia w ciągu 

ostatnich 5 lat (tj. od 03. 2014r). 

3. Dysponuje minimum 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia posiadającym następujące 

kwalifikacje oraz doświadczenie: 

• wykształcenie wyższe w tym uprawnienia pedagogiczne (np. kurs pedagogiczny dla 

wykładowców pozaszkolnych form nauczania) oraz dyplom/ certyfikat uprawniający do 

prowadzenia szkoleń z kas fiskalnych, 

• minimum 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć/ szkoleń z zakresu zgodnego z tematyką 

szkolenia, 

• co najmniej 150 godzin doświadczenia w realizacji analogicznej tematyki szkolenia w ciągu 

ostatnich 5 lat (tj. od 03. 2014r). 

4. Posiada doświadczenie w realizacji usług szkolenia/kursu z zakresu kasy fiskalne z kursem komputerowym 

dla osób dorosłych w wymiarze co najmniej 3 zrealizowanych szkoleń/ kursów dla co najmniej 30 osób w 

okresie ostatnich 2 lat ( tj. od 03.2017r.) 

5. Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, tj.: 

Salami szkoleniowymi spełniającymi następujące warunki techniczne: 

• spełnianie odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, z zapleczem  socjalnym  i 

sanitarnym dla uczestników szkolenia, 
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• dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych (tj. pozbawione barier architektonicznych) – w 

przypadku organizacji szkolenia, w którym uczestniczyć będą osoby niepełnosprawne, 

• w okresie zimowym zapewnienie ogrzewania, 

• możliwość oznakowania miejsca przeprowadzenia szkolenia odpowiednią tabliczką zawierającą 

informację o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

 

i wyposażonymi w następujący sprzęt: 

• miejsce siedzące oraz ławka/stolik dla każdego uczestnika szkolenia, 

• min. 11 stanowisk wyposażonych w komputer PC lub laptop (z systemem Windows 7, 8 lub 10) 

Pakiet Microsoft Office 2010 lub nowszy oraz z dostępem do internetu  - każdy uczestnik 

szkolenia powinien mieć zapewnione indywidualne stanowisko pracy, 

• skaner ( 3 rodzaje: płaski, bębnowy, ręczny), 

• drukarka, 

• projektor, 

• tablica, 

• min. 11 kas fiskalnych  (po min. 2 z każdego rodzaju: jednostanowiskowa, przenośna, 

systemowa, komputerowa), 

• terminal płatniczy z oprogramowaniem, 

• waga cyfrowa. 

•  

Jednocześnie użyte do realizacji zamówienia materiały, sprzęt i środki techniczne będą posiadały aprobaty 

techniczne dopuszczające do stosowania. 

6. Nie znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić poważne wątpliwości co do 

możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec nich postępowania upadłościowego, 

ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne. 

 

 

 

 

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

     (Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 


