
 

Spotkania informacyjne współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego. 

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania Chełmno 

Dominikańska 35, 86-200 Chełmno 

 

……………………………………………………………………… 

Nazwa i adres wykonawcy/pieczątka 

O F E R T A  C E N O W A 

dot.  

Przygotowanie i przeprowadzenie  dziewięciu spotkań informacyjnych dla potencjalnych 

wnioskodawców, beneficjentów o LSR w mieście Chełmno. 

 

1. Oferuję/emy wykonanie łącznego przedmiotu zamówienia za cenę netto            zł + podatek VAT               

zł , stąd kwota              zł (słownie złotych:                                                     ). 

 

2. Usługa zawierać będzie:   

 

lp Przedmiot zamówienia Kwota netto Kwota brutto 

1. 

Przygotowanie i przeprowadzenie 9 spotkań informacyjnych dla 

potencjalnych wnioskodawców, beneficjentów o LSR. 

Wykonawca zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty zapewnia 

trenera, salę wraz ze sprzętem potrzebnym do przeprowadzenia 

spotkań informacyjnych oraz zapewni przerwę kawową 

Tematyka, miejsce oraz czas spotkań będzie każdorazowo 

uzgadniana z Zamawiającym na minimum 30 dni przed spotkaniem ( 

z wyjątkiem terminu marcowego). Wykonawca ma obowiązek 

przedstawić program spotkania oraz zapewnić trenera z 

doświadczeniem zawodowym min. 3 lat w tematyce prowadzonego 

szkolenia.  

Wykonawca zabezpieczenia dla każdego uczestnika szkolenia 

materiały szkoleniowe w postaci drukowanej lub elektronicznej. 

Miejsce spotkań informacyjnych, które zapewnia Wykonawca musi 

być dostępne dla osób niepełnosprawnych, w tym 

niepełnosprawnych ruchowo. 

Spotkanie informacyjne każdorazowo będzie trwało minimum 6h, 

łącznie 54 godziny zegarowe, w tym 30h z zapewnieniem 

profesjonalnego trenera. Pozostałe godziny są do dyspozycji 

Zamawiającego. 

 
 

 



 

Spotkania informacyjne współfinansowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego. 

Wykonawca zapewnia przerwę kawową dla uczestników spotkania, 

w tym każdorazowo ciepły napój +zimny oraz słodka/słona 

przekąska  w formie bufetu. 

 

 

 

3. W cenie oferowanej zostały ujęte wszystkie przewidziane koszty związane z realizacją zamówienia,           

w tym podatek Vat naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wszystkie inne koszty 

wynikające z zapisów zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.  

 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń i 

przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki. 

5. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

6. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

7. Deklaruję/my ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z harmonogramem Zamawiającego 

Oświadczamy, że  

1. Prowadzimy działalność, która swoim przedmiotem obejmuje wykonanie przedmiotu zamówienia, 

2. Dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe, 

4. Nie jesteśmy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.  

Załączniki:  

1. Dokumenty potwierdzające: 

• Wiedzę  i doświadczenie w organizacji spotkań/ warsztatów dla grupy min. 15 osobowej 

z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej: ………………. (rodzaj, ilość)   

2. Inne: ……………………. 

 

 

8. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia Mi/Nam zamówienia jest: 

Imię i Nazwisko:  

Numer Telefonu:  

 

 

Miejscowość, data 

 

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

podpisy osoby/osób upoważnionej/ych 
 


