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Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

FORMULARZ OFERTOWY 

do zapytania a dnia 13.10.2020 r. dotyczącego wyboru wykonawcy  
w ramach projektu pn. „Nowe kompetencje dla nowoczesnej edukacji rolniczej” nr RPLD.11.03.01-10-

0040/19-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

Oś Priorytetowa 11. Działanie 11.3, Poddziałanie 11.3.1 Kształcenie zawodowe. 

 

Nazwa i adres Oferenta 

Nazwa……………………………………………………………………………………………………. 

Adres Oferenta…………………………………………………………………………….….……. 

E-mail/Telefon………………………………………………………………………………………….. 

NIP…………………………………………………. REGON………………….……………………… 

1. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż: 

a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu;  

b) Zapoznałem/łam się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmuję warunki w nim zawarte; 

c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym;  

d) Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania takiego 

zamówienia;  

e) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

f) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z niniejszym 

postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania 

(m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru). Wyrażenie zgody jest 

dobrowolne, świadome i można je cofnąć w każdej chwili. Administratorem moich danych 

osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi 90-051, przy Al. Piłsudskiego 

8, Minister właściwy do spraw rozwoju lokalnego ul. Wspólna 24, 00-926 Warszawa, Zamawiający 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie, 

Mieczysławów 2, 99-314 Krzyżanów, Partner projektu Certes Sp. z  o.o. ul. Hafciarska 11, 04-704 

Warszawa 

g) Wszelkie dołączone do niniejszej oferty dokumenty są zgodne z oryginałem.  

2. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte w 

ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.  

3. Oświadczam, że niniejsza oferta dotyczy następującej/ych części zamówienia: 

 Część 1. 

 Część 2. 
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 Część 3. 

 Część 4 

 Część 5 

 

Kryteria oceny ofert 

Kryterium dostępu: doświadczenie Oferenta 

Część 1. Zamówienia  

Lp. 
Zakres zrealizowanej 

usługi 

Podmiot, dla którego 

była realizowana 

usługa 

Okres, w którym była 

realizowana usługa 

Kwota brutto 

zrealizowanej usługi 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Część 2. Zamówienia  

Lp. 
Zakres zrealizowanej 

usługi 

Podmiot, dla którego 

była realizowana 

usługa 

Okres, w którym była 

realizowana usługa 

Kwota brutto 

zrealizowanej usługi 

1.     

2.     

3.     
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4.     

 

Część 3. Zamówienia  

Lp. 
Zakres zrealizowanej 

usługi 

Podmiot, dla którego 

była realizowana 

usługa 

Okres, w którym była 

realizowana usługa 

Kwota brutto 

zrealizowanej usługi 

1.     

2.     

3.     

 

Część 4. Zamówienia  

Lp. 
Zakres zrealizowanej 

usługi 

Podmiot, dla którego 

była realizowana 

usługa 

Okres, w którym była 

realizowana usługa 

Kwota brutto 

zrealizowanej usługi 

1.     

2.     

3.     

 

Część 5. Zamówienia  

Lp. 
Zakres zrealizowanej 

usługi 

Podmiot, dla którego 

była realizowana 

usługa 

Okres, w którym była 

realizowana usługa 

Kwota brutto 

zrealizowanej usługi 

1.     

2.     



   

 

RPLD.11.03.01-10-0040/19-00 
„Nowe kompetencje dla nowoczesnej edukacji rolniczej” 
Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

3.     

 

Kryterium cena wykonania usługi przez Oferenta zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: 

 

Część 1. Zamówienia  

Nazwa kursu 
Cena brutto kursu dla jednego 

uczestnika 

Cena łączna brutto za 

zrealizowanie całości części 1. 

Zamówienia  

Kurs kwalifikacyjny zakończony 

certyfikatem: Spawanie techniką 

mig/mag: 40 os. x 120 h, 2gr 

   

Część 2. Zamówienia  

Nazwa kursu 
Cena brutto kursu dla jednego 

uczestnika 

Cena łączna brutto za 

zrealizowanie całości części 2. 

Zamówienia  

Kurs kwalifikacyjny zakończony 

certyfikatem: Obsługa wózka 

widłowego: 20 os x 44 h, 1 gr 

   

 

Część 3. Zamówienia  

Nazwa kursu 
Cena brutto kursu dla jednego 

uczestnika 

Cena łączna brutto za 

zrealizowanie całości części 3. 

Zamówienia  

Kurs kwalifikacyjny zakończony 

certyfikatem: Obsługa pilarek 

spalinowych i elektrycznych 

połączony z techniką 

alpinistyczną: 20 os x 8 h, 1 gr 

   

 

Część 4. Zamówienia  

Nazwa kursu 
Cena brutto kursu dla jednego 

uczestnika 

Cena łączna brutto za 

zrealizowanie całości części 4. 

Zamówienia  

Kurs kwalifikacyjny zakończony 

certyfikatem: Kurs małej 

księgowości : 50 os x 32 h, 2 gr 
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Część 5. Zamówienia  

Nazwa kursu 
Cena brutto kursu dla jednego 

uczestnika 

Cena łączna brutto za 

zrealizowanie całości części 5. 

Zamówienia  

Kurs kwalifikacyjny zakończony 

certyfikatem: Kurs 

chemizacyjny: 40 os x 8 h, 1 gr 

   

 

Kryterium: doświadczenie zawodowe Trenera/instruktora 

Część 1. Zamówienia  

 

Imię nazwisko instruktora (1)…………………………….. 

Nazwa kursu Liczba godzin 

Okres realizacji 

zamówienia (dd-mm-

rrrr) 

Odbiorca zamówienia 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

Imię nazwisko instruktora (2)…………………………….. 

Nazwa kursu Liczba godzin 

Okres realizacji 

zamówienia (dd-mm-

rrrr) 

Odbiorca zamówienia 
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Część 2. Zamówienia  

Imię nazwisko trenera (1) …………………………….. 

Nazwa kursu Liczba godzin 

Okres realizacji 

zamówienia (dd-mm-

rrrr) 

Odbiorca zamówienia 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

 

Imię nazwisko trenera (2) …………………………….. 

Nazwa kursu Liczba godzin 

Okres realizacji 

zamówienia (dd-mm-

rrrr) 

Odbiorca zamówienia 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

Część 3. Zamówienia  

Imię nazwisko trenera (1) …………………………………………. 

Nazwa kursu Liczba godzin  

Okres realizacji 

zamówienia (dd-mm-

rrrr) 

Odbiorca zamówienia 
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Imię nazwisko trenera (2) …………………………………………. 

Nazwa kursu Liczba godzin  

Okres realizacji 

zamówienia (dd-mm-

rrrr) 

Odbiorca zamówienia 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

Część 4. Zamówienia  

 

Imię nazwisko instruktora (1)…………………………….. 

Nazwa kursu Liczba godzin 

Okres realizacji 

zamówienia (dd-mm-

rrrr) 

Odbiorca zamówienia 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

Imię nazwisko instruktora (2)…………………………….. 

Nazwa kursu Liczba godzin 

Okres realizacji 

zamówienia (dd-mm-

rrrr) 

Odbiorca zamówienia 
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Część 5. Zamówienia  

 

Imię nazwisko instruktora (1)…………………………….. 

Nazwa kursu Liczba godzin 

Okres realizacji 

zamówienia (dd-mm-

rrrr) 

Odbiorca zamówienia 

   
 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

Imię nazwisko instruktora (2)…………………………….. 

Nazwa kursu Liczba godzin 

Okres realizacji 

zamówienia (dd-mm-

rrrr) 

Odbiorca zamówienia 

   
 

   
 

   
 

   
 

 

 

 

 

………………………………………. 

(data, podpis osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 2 Oświadczenie 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

W związku ze złożeniem oferty na zapytanie numer 2/10/2020_0040 z dnia 13.10.2020 r. dotyczące 

wyboru wykonawcy w ramach projektu pn. „Nowe kompetencje dla nowoczesnej edukacji rolniczej”  

nr RPLD.11.03.01-10-0040/19-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,Oś 

Priorytetowa 11. Działanie 11.3, Poddziałanie 11.3.1 Kształcenie zawodowe oświadczam, że 

pomiędzy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie, 

osobami upoważnionymi Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w 

Mieczysławowie. do zaciągania zobowiązań, oraz osobami wykonującymi w imieniu Zespół Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie czynności związane z 

przygotowaniem oraz wyborem oferty, a ………………………………………………….. (proszę wpisać 

nazwę Oferenta) nie zachodzą powiązania kapitałowe lub osobowe, polegające w szczególności na: 

1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub 

nie został określony przez IZ PO,  

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………. 

(data, podpis osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału 

 

 

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

ORAZ O BRAKU INNYCH PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

W związku ze złożeniem oferty na zapytanie nr 2/10/2020_0040 z dnia 13.10.2020 r. dotyczące 

wyboru wykonawcy w ramach projektu pn. pn. „Nowe kompetencje dla nowoczesnej edukacji 

rolniczej” nr RPLD.11.03.01-10-0040/19-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 

2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Działanie 11.3, Poddziałanie 11.3.1 Kształcenie zawodowe, 

oświadczam, że: 

1) firma nie znajdują 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 

2) firma posiada uprawnienia do wykonywania działalności, której dotyczy przedmiot zamówienia, 

3) firma posiada odpowiedni potencjał kadrowy do realizacji zamówienia, 

4) posiadam odpowiedni potencjał techniczny do realizacji zamówienia, który przedstawiam w 

wykazie znajdującym się w formularzu ofertowym taki jak narzędzia/wyposażenie/urządzenia 

techniczne niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz z 

informację o podstawie do dysponowania tymi zasobami. 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 

 (data, podpis osoby uprawnionej) 
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Załącznik nr 4 – Załącznik dotyczy części pierwszej, drugiej i trzeciej zamówienia 

 

WYKAZ NARZĘDZI I URZĄDZEŃ  

NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

Data:  ........................................................... 

Nazwa Oferenta: ............................................................................................................................... 

Nazwa kursu..................................................................................................................................... 

(Prosimy uzupełnić dla części na którą składana jest oferta) 

Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych u Oferenta usługi  

w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami: 

 

Lp. Nazwa 
Liczba 

(szt.) 

Podstawa 

dysponowania 

Wpisać TAK, gdy 

Oferent spełnia 

warunek, wpisać 

NIE, gdy Oferent 

nie spełnia 

warunku 

Wózki widłowe – Część druga zamówienia   

1. Plac manewrowy zlokalizowany w odległości 

do 10 km od ZSCKR w Mieczysławowie 

Adres placu manewrowego  

…………………………………….… 

1 
Własne/oddane 

do dyspozycji* 

 

2. Zestaw do prezentacji multimedialnych – 

projektor multimedialny + laptop + ekran 

1 

komplet 

Własne/oddane 

do dyspozycji* 

 

3. Wózek widłowy (napęd gazowy) 
2 

Własne/oddane 

do dyspozycji* 

 

5. Palety i pachołki do nauki jazdy i 

manewrowania wózkiem widłowym 

1 

komplet 

Własne/oddane 

do dyspozycji* 

 

Spawanie MIG/MAG/TIG – Pierwsza, trzecia część zamówienia   

1. Miejsce zlokalizowania zajęć nie więcej niż 10 

km od ZSCKR w Mieczysławowie wyposażone 

w stanowiska spawalnicze, stanowiska dla 

pilarek, a także w pomieszczenie socjalne i 

szatnię wyposażoną w szafki ubraniowe dla 

każdego uczestnika kursu 

Adres budynku 

…………………….……………………………… 

 
Własne/oddane 

do dyspozycji* 

 

2. Zestaw do prezentacji multimedialnych – 

projektor multimedialny + laptop + ekran 

1 

komplet 

Własne/oddane 

do dyspozycji* 
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3. Stanowiska spawalnicze wyposażone w stoły 

spawalnicze z wyciągami spalin 
10 

Własne/oddane 

do dyspozycji* 

 

4. Spawarki do przeprowadzenia zajęć 

praktycznych metodą MIG/MAG/TIG 
10 

Własne/oddane 

do dyspozycji* 

 

5. Stół ślusarski wyposażony w imadła 
1 

Własne/oddane 

do dyspozycji* 

 

6. Ostrzałka do elektrod 
1 

Własne/oddane 

do dyspozycji* 

 

7. Przecinarka tarczowa 
1 

Własne/oddane 

do dyspozycji* 

 

8. Szlifierka 
1 

Własne/oddane 

do dyspozycji* 

 

9. Palniki gazowe 
10 

Własne/oddane 

do dyspozycji* 

 

10. Przyłbice samościemniające 
10 

Własne/oddane 

do dyspozycji* 

 

11. Maski spawalnicze 
20 

Własne/oddane 

do dyspozycji* 

 

 

* - prosimy skreślić niewłaściwe 

 

  …………………………………………… 

(podpisy Oferenta lub osób   

uprawnionych do reprezentowania Oferenta) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5 – Oświadczenie RODO 
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OŚWIADCZENIE 

 
 

 

Niniejszym oświadczam, że:  

 

Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach 

przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich 

poprawiania oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie 

opisanym w niniejszej klauzuli. 

 

Oświadczam, że wypełniłem(-łam) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(-łam) w 

celu uczestnictwa w niniejszym postępowaniu*. 

 

  

 

 

………………………………….. 

(data i podpis) 

 

 
 

 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 
4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia 
np. przez jego wykreślenie). 

 

 

 


