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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

 
 

………..…………… 2019 r. 
miejscowość, data 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
na świadczenie usług doradztwa zawodowego udzielanego uczestnikom projektu pn. „Aktywizacja 
zawodowa na Rynku z tradycjami” 

 
DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy 
ul. Rynek 1A  
58-100 Świdnica  
www.siph.pl 
Tel.: 74/8535009 
 
Adres do korespondencji: 
Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy 
Biuro Projektu 
ul. Rynek 1A  
58-100 Świdnica  
 
DANE OFERENTA: 

1. Nazwa/ Imię i nazwisko  

2. Adres  

3. Tel/fax  

4. e-mail  

5. NIP  

6. 

Nr wpisu do ewidencji 
działalności 
gospodarczej/KRS (jeżeli 
dotyczy) 

 

7.  
Nr wpisu do Krajowego 
Rejestru Agencji 
Zatrudnienia 

 

 
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług doradztwa zawodowego  w projekcie 

„Aktywizacja zawodowa na Rynku z tradycjami” przedkładam ofertę na świadczenie usług doradztwa 

zawodowego udzielanego uczestnikom projektu 
 

L.p. Wyszczególnienie 

1. Kwota wynagrodzenia brutto/1 godzinę 
doradztwa (w PLN) 

 

2. 
Kwota wynagrodzenia brutto/ 1 godzinę 
doradztwa słownie (w PLN): 
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Jednocześnie oświadczam, że: 

1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu. 
2. Posiadam/dysponuję

1
 osobami spełniającymi poniższe wymagania dot. posiadanych kwalifikacji: 

a) wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie kierunkowe lub  ukończone studia 
podyplomowe lub kursy uzupełniające z zakresu zawodowego, 

b) znajomość problematyki rynku pracy, 
c) wiedza z zakresu poradnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego, 
d) znajomość ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów 

normatywnych tej ustawy, 
e) posiadanie wiedzy z zakresu przepisów prawa normujących zasady poradnictwa 

zawodowego, 
f) znajomość podstaw prawa pracy, 
g) znajomość obowiązujących procedur administracyjnych, 
h) min. 2-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług 

doradztwa zawodowego na rzecz osób pozostających bez zatrudnienia. 
3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia.  
4. Deklaruję gotowość do realizacji wskazanych zadań w terminach i wymiarze godzinowym 

uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. 
5. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do wykonania zamówienia za stawkę 

wynagrodzenia podaną w niniejszym formularzu, 
6. W przypadku wyboru mojej oferty wyrażam gotowość do realizacji wskazanych zadań                                   

w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. 
7. Prowadzę/nie prowadzę* działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca               

2018 r. Prawo przedsiębiorców (T. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) w zakresie objętym 
przedmiotem oferty. W ramach realizacji zamówienia będę/nie będę* rozliczał(a) się na 
podstawie faktury [*niepotrzebne skreślić].  

8. Oświadczam, że jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty, w której upływa 
termin składania ofert. 

9. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zawrę umowę z Zamawiającym na zasadach 
określonych w Zapytaniu Ofertowym. 

10. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i akceptuję je bez 
zastrzeżeń. 

11. Oświadczam, iż doświadczenie zawodowe opisane w mojej ofercie spełnia minimalne 
wymagania określone w Zapytaniu ofertowym. 

12. Oświadczam, że Oferent, w imieniu którego działam, nie jest powiązany kapitałowo ani osobowo 
z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych                     
z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru oferenta, w szczególności poprzez: 

 uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub 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. 

13. W ostatnich 3 latach poprzedzających dzień złożenia niniejszej oferty nie wyrządziłem 
Zamawiającemu szkody poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania, które 
było następstwem okoliczności, za które poniosłem odpowiedzialność. 

14. W ostatnich 3 latach poprzedzających dzień złożenia niniejszej oferty nie uchyliłem się                          
od podpisania umowy z Zamawiającym pomimo wyboru oferty. 

15. Oświadczam, iż wobec Oferenta, w imieniu którego działam,  nie otwarto likwidacji i nie 
ogłoszono upadłości.  
 

 

_________________ [Czytelny podpis Oferenta] 

 

                                                 
1
 Należy wskazać odpowiedniego wykonawcę. W przypadku, gdy wykonawca zamierza korzystać z potencjału osób trzecich, powinien dołączyć 

wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacją na temat ich 
kwalifikacji, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 
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Załączniki: 

1. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) lub Krajowego 
Rejestru Sądowego (jeżeli podmiot posiada wpis do CEIDG lub KRS), wydrukowane nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt IX niniejszego zapytania 
ofertowego, 

2. wydruk z Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia (KRAZ) wydrukowany nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt IX zapytania ofertowego, 

3. formularz zgłoszeniowy doradcy zawodowego, wg Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego oraz CV 
kandydata na doradcę zawodowego wraz z kopiami dokumentów potwierdzających kwalifikacje                         
i doświadczenie kandydata opisanych w CV,   

4. wykaz usług doradczych – załącznik nr 2A do zapytania ofertowego, 
5. propozycja konspektu doradztwa zawodowego z uwzględnieniem znajomości specyfiki grupy 

docelowej (osób od 30 r. ż. pozostających bez zatrudnienia, w tym znajdujących się w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy oraz osób ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach 
krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych) oraz z uwzględnieniem 
znajomości specyfiki obszaru, na którym realizowany jest projekt, ze szczególnym uwzględnieniem 
rynku pracy, rodzaju działających podmiotów gospodarczych oraz innych instytucji pomocy i integracji 
społecznej i zawodowej, w tym publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy,  

6. dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynikają 
one z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych. 

 

 

 

 


