Pieczęć firmowa Wykonawcy

Załącznik nr 1
do ogłoszenia nr
OR-IV.272.5.9.2019.JG
Zarząd Powiatu Sokólskiego
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8
16-100 Sokółka

Formularz ofertowy
Ja niżej podpisany .................................................................................................................
działając

w

imieniu

i

na

rzecz

…………………...................................................................... ....................................................
...................................................................................................
(imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy):

tel. .........................................................

fax .........................................................

e- mail: ………......................................
(Powyższy numer faksu i adres poczty elektronicznej posłużą do przekazywania informacji w zapytaniu ofertowym)

składam ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne –
przygotowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów szkół i placówek systemu

oświaty, dla których organem prowadzącym jest Powiat Sokólski prowadzących kształcenie
zawodowe w ramach projektu pn. „Kompetentni i wykwalifikowani” współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa III
Kompetencje i Kwalifikacje, Działanie 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz
konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Kształcenie zawodowe
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF.
I. Składam ofertę w zakresie realizacji I część zamówienia tj. na przygotowanie i przeprowadzenie
kursu prawa jazdy kat. B dla 14 uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Sokółce, Zespołu Szkół
Rolniczych w Sokółce i Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.
1.
Oferuję realizację zamówienia za cenę
…………….………………… zł (słownie:
……………………………………………………………………………………………..… złotych)
brutto za uczestnika zgodnie z poniższą kalkulacją:
Zakres usługi
1
1.

2
Orzeczenie lekarskie i badania psychotechniczne

2.

Ubezpieczenie NWW na kwotę nie mniejszą, niż 15 000 zł na jednego
uczestnika
Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego teoretycznego i

3.

Cena
za
1 osobę w zł
brutto
3

Projekt pn. „KOMPETENTNI I WYKWALIFIKOWANI”
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4.

praktycznego z egzaminem wewnętrznym
Opłata za egzamin państwowy (teoretyczny)

5.

Opłata za egzamin państwowy (praktyczny)

RAZEM cena brutto za 1 uczestnika kursu
Cena obejmuje koszty przygotowania i przeprowadzenia kursu (w tym w szczególności koszty
materiałów szkoleniowo-dydaktycznych, koszty osobowe, koszty wynajęcia sal, wyposażenia
i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia kursu oraz koszty dowozu), koszt badań lekarskich,
ubezpieczenia i opłacenia egzaminów uczestnikom kursu.)
2.
Zobowiązuję się zrealizować zamówienie do 16 grudnia 2019r.
3.
Akceptuję wskazany w ogłoszeniu okres związania złożoną ofertą.
4.
Część teoretyczna kursu będzie odbywać się w (należy wskazać lokalizację, w tym adres)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5.
Część praktyczna kursu – plac manewrowy, będzie odbywać się w (należy wskazać
lokalizację, w tym adres). ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6.
Poniżej określam jaki zakres zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
7.
Tajemnica przedsiębiorstwa
Zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty dołączone do oferty, stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U.
z 2019, poz. 1010 i poz. 1649) i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, ze względu na następujące okoliczności: ........................................................
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
8.
Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub art. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.

...............................................................................
(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub
osoby upoważnionej przez Wykonawcę)
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II. Składam ofertę w zakresie realizacji II części zamówienia tj. na przygotowanie
i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B dla 4 uczniów Zespołu Szkół w Suchowoli
1.
Oferuję realizację zamówienia za cenę
……………..……………… zł (słownie:
…………………………………………………………………………………………….…… złotych)
brutto za uczestnika zgodnie z poniższą kalkulacją:
Zakres usługi
1
1.

2
Orzeczenie lekarskie i badania psychotechniczne

2.

4.

Ubezpieczenie NWW na kwotę nie mniejszą, niż 15 000 zł na jednego
uczestnika
Przygotowanie i przeprowadzenie kursu zawodowego teoretycznego i
praktycznego z egzaminem wewnętrznym
Opłata za egzamin państwowy (teoretyczny)

5.

Opłata za egzamin państwowy (praktyczny)

3.

Cena za
1 osobę w zł
brutto
3

RAZEM cena brutto za 1 uczestnika kursu
Cena obejmuje koszty przygotowania i przeprowadzenia kursu (w tym w szczególności koszty
materiałów szkoleniowo-dydaktycznych, koszty osobowe, koszty wynajęcia sal, wyposażenia
i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia kursu oraz koszty dowozu), koszt badań lekarskich,
ubezpieczenia i opłacenia egzaminów uczestnikom kursu.)
2.
Zobowiązuję się zrealizować zamówienie do 16 grudnia 2019r.
3.
Akceptuję wskazany w ogłoszeniu okres związania złożoną ofertą.
4.
Część teoretyczna kursu będzie odbywać się w (należy wskazać lokalizację, w tym adres)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
5.
Część praktyczna kursu – plac manewrowy, będzie odbywać się w (należy wskazać
lokalizację, w tym adres). ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
6.
Poniżej określam jaki zakres zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom:
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
7.
Tajemnica przedsiębiorstwa
Zastrzegam, iż wymienione niżej dokumenty dołączone do oferty, stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U.
z 2019, poz. 1010 i poz. 1649) i nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, ze względu na następujące okoliczności: ........................................................
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
8.
Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
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lub art. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
w niniejszym postępowaniu.

.................................................................................
(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy lub
osoby upoważnionej przez Wykonawcę)
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