Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego WRPO0076/SZKOLENIA/4
……………….………..……………
miejscowość, data

Formularz OFERTY
na zakup miejsc na szkoleniach
DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
JMM Mariusz Lewandowski
UL. A. Mickiewicza 33/50
60-837 Poznań

www.jmm.net.pl
ADRES DO KORESPONDENCJI:
JMM Mariusz Lewandowski
UL. A. Mickiewicza 33/50
60-837 Poznań
DANE OFERENTA:
1

Imię i nazwisko/ Nazwa
firmy

2

Adres

3

Telefon

4

E-mail

5

Pesel lub NIP

6

Nr wpisu do ewidencji
działalności gospodarczej
(jeżeli dotyczy)

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu miejsc na szkoleniach w projekcie DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE
przedkładam ofertę na:

Lp

Nazwa szkolenia/część
zamówienia

Minimalna liczba godzin

Planowana
liczba
Uczestników
GODZ. TEORIA GODZ. PRAKTYKA

Cena brutto za
jednego
uczestnika

Cena brutto słownie za
jednego uczestnika

SUBREGION POZNAŃSKI [powiaty]: międzychodzki, szamotulski, obornicki, grodziski, nowotomyski,
poznański, gnieźnieński, śremski, średzki, wrzesiński, lub na terenie miasta Poznań.

1

Kurs na operatora pomp
mieszanki betonowej w
zakresie
III
klasy
zakończony
egzaminem
Instytutu
Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa
Skalnego
SUBREGION POZNAŃSKI

min. 1, max.
5

2

Kurs
obsługa
żurawi
przenośnych
HDS
zakończony
egzaminem
UDT

min. 1, max.
5
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SUBREGION POZNAŃSKI

3

Kurs
na
operatora
bezzałogowego
statku
powietrznego używanego
w celach innych niż
rekreacyjne lub sportowe
(UAVO) z uprawnieniem
podstawowym
BVLOS
zakończony egzaminem ULC
SUBREGION POZNAŃSKI

min. 1, max.
5

4

Kadry i płace zakończony
potwierdzeniem zdobycia
kwalifikacji zawodowych w
rozumieniu Załącznika nr 4
do zapytania ofertowego
SUBREGION POZNAŃSKI

min. 1, max.
5

5

Księgowość komputerowa
zakończony
potwierdzeniem zdobycia
kwalifikacji zawodowych w
rozumieniu Załącznika nr 4
do zapytania ofertowego
SUBREGION POZNAŃSKI

min. 1, max.
5

6

Obsługa
wózków
jezdniowych + wymiana
butli
LPG
zakończony
egzaminem UDT
SUBREGION POZNAŃSKI

min. 1, max.
5

7

Kurs
na
diagnostę
samochodowego
zakończony
egzaminem
Transportu
Dozoru
Technicznego
SUBREGION POZNAŃSKI

min. 1, max.
16

8

Opiekun
osoby
starszej/Siostra PCK lub
równoważny kurs zakończy
się egzaminem nadający
uprawnienia zawodowe PCK
lub równoważnym
SUBREGION POZNAŃSKI

min. 1, max.
5

9

Opiekun w żłobku lub
klubie
dziecięcym
program szkolenia musi być
zatwierdzony
przez
Ministerstwo Rodziny Pracy

min. 1, max.
5
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i
Polityki
Społecznej.
Uczestnik
otrzymuje
zaświadczenie o ukończeniu
kursu zgodne ze wzorem
Ministerstwa
Edukacji
Narodowej
zdobywając
uprawnienia do pracy z
dziećmi do lat 3
SUBREGION POZNAŃSKI
Kurs projektowania i szycia
(przygotowujący
do
egzaminu
sprawdzającego
10
w Izbie Rzemieślniczej)
SUBREGION POZNAŃSKI

Lp

Nazwa szkolenia/część
zamówienia

min. 1, max.
5

Planowana
liczba
Cena brutto za Cena brutto słownie za
Uczestnikó jednego uczestnika jednego uczestnika
GODZ. TEORIA GODZ. PRAKTYKA
w
Minimalna liczba godzin

SUBREGION PILSKI [powiaty]: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski, złotowski, wągrowiecki.
Kurs
na
operatora
bezzałogowego
statku
powietrznego używanego
w celach innych niż
11 rekreacyjne lub sportowe
(UAVO) z uprawnieniem
podstawowym
BVLOS
zakończony egzaminem ULC
SUBREGION PILSKI

min. 1,
max. 5

Kurs barmański zakończony
potwierdzeniem zdobycia
kwalifikacji zawodowych w
12
rozumieniu Załącznika nr 4
do zapytania ofertowego
SUBREGION PILSKI

min. 1,
max. 5

Kadry i płace zakończony
potwierdzeniem zdobycia
kwalifikacji zawodowych w
13
rozumieniu Załącznika nr 4
do zapytania ofertowego
SUBREGION PILSKI

min. 1,
max. 5

Księgowość komputerowa
zakończony
14 potwierdzeniem zdobycia
kwalifikacji zawodowych w
rozumieniu Załącznika nr 4

min. 1,
max. 5
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do zapytania ofertowego
SUBREGION PILSKI
Obsługa
wózków
jezdniowych + wymiana
LPG
zakończony
15 butli
egzaminem UDT
SUBREGION PILSKI

min. 1,
max. 5

Kurs
na
diagnostę
samochodowego
zakończony
egzaminem
16
Transportu
Dozoru
Technicznego
SUBREGION PILSKI

min. 1,
max. 16

Opiekun
osoby
starszej/Siostra PCK lub
równoważny kurs zakończy
17 się egzaminem nadający
uprawnienia zawodowe PCK
lub równoważnym
SUBREGION PILSKI

min. 1,
max. 5

Opiekun w żłobku lub
klubie
dziecięcym
program szkolenia musi być
zatwierdzony
przez
Ministerstwo Rodziny Pracy
i
Polityki
Społecznej.
Uczestnik
otrzymuje
18
zaświadczenie o ukończeniu
kursu zgodne ze wzorem
Ministerstwa
Edukacji
Narodowej
zdobywając
uprawnienia do pracy z
dziećmi do lat 3
SUBREGION PILSKI

min. 1,
max. 5

Kurs projektowania i szycia
(przygotowujący
do
19 egzaminu sprawdzającego
w Izbie Rzemieślniczej)
SUBREGION PILSKI

min. 1,
max. 5

Jednocześnie oświadczam, że:
Treść oświadczenia:
Lp.
Posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy
1
Wojewódzki Urząd Pracy
Szkolenie/kurs zostanie przeprowadzone przez trenera/-ów spełniających wymagania w
2
zakresie doświadczenia i kwalifikacji
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☐

☐

☐

☐
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3
4

Zostanie zapewnione uczestniczkom przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych
adekwatnych do tego typu zajęć, w tym materiałów niezbędnych do prawidłowego
przeprowadzenia części praktycznych zajęć
Zostaną zapewnione właściwe dla danego typ szkolenia/kursu sal dydaktycznych oraz innych
niezbędnych narzędzi

☐

☐

☐

☐

5

Wyrażam gotowość do podpisania umowy szkoleniowej

☐

☐

6

Program nauczania jest zgodny z obowiązującymi podstawami programowymi oraz
standardami kształcenia określonymi przez właściwych ministrów (jeśli dotyczy)
Zostanie przeprowadzony egzamin wewnętrzny potwierdzający nabyte kompetencje i/lub
kwalifikacje

☐

☐

☐

☐

8

Szkolenie zostanie dopasowane do poziomu uczestników

☐

☐

9

Program szkoleniowy będzie opisany w języku efektów uczenia się

☐

☐

10

Materiały szkoleniowe zawierają podsumowanie treści szkolenia i odwołania do źródeł wiedzy,
na której zostało ono oparte, z poszanowaniem praw autorskich
Podczas kursu/szkolenia wykorzystywane będą różnorodne, angażujące uczestników metody
kształcenia oraz środki i materiały dydaktyczne, dostosowane do specyfiki i sytuacji osób
uczących się
W przypadku kursów/szkoleń, w których jest to wymagane, instytucja szkoleniowa posiada
aktualne akredytacje, licencje lub certyfikaty

☐

☐

☐

☐

☐

☐

7

11
12

W przypadku zawarcia umowy przedłożymy dokumentację z punktów 1-12.
Oświadczam, że:
1. Spełniam warunki udziału w postępowaniu
2. Spełniam wszystkie warunki wymagane w Załączniku nr 2 do zapytania Wymagania dotyczące standardu oraz cen
rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług stanowiące Załącznik
nr 8.11 - do Regulaminu konkursu, w ramach którego przyznano dofinansowanie do realizacji projektu
DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE i jestem gotowy je przedstawić przy zawarciu umowy.
3. Spełniam wymagania:
 w zakresie doświadczenia i kwalifikacji posiadam doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w
dziedzinie odpowiadającej tym częściom zamówienia, dla których składam ofertę, posiadam
uprawnienia trenerskie do prowadzenia kursu w dziedzinie odpowiadającej tym częściom zamówienia,
dla których składam ofertę,
 Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie – przeprowadziłem w okresie ostatnich 2 lat przed
upływem terminu składania oferty łącznie minimum 500 godzin szkoleń w części do której składam
ofertę (Osoby prawne winny w chwili składania oferty dysponować personelem przypisanym do
realizacji do szkolenia objętego ofertą, z powyższym doświadczeniem, oraz załączyć do oferty ich listę
wraz z dowodami na posiadane doświadczenie. Osoby fizyczne oraz osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą mogą w załączeniu do oferty legitymować się również osobistym
doświadczeniem wskazanych w niniejszym punkcie).
 Prowadzący posiadają co najmniej 24-miesięczne doświadczenie na stanowisku trener szkoleń
i przeprowadziły minimum 500 godzin szkoleń w części do której składam ofertę oraz posiadają
przygotowanie merytoryczne w danym zakresie (np. ukończone studia magisterskie, szkolenia, kursy,
doświadczenie zawodowe, uprawnienia, licencje).
4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.
5. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do wykonywania zamówienia za cenę 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 2 lipca 2004r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w zakresie objętym przedmiotem oferty.
W ramach realizacji zamówienia nie będę rozliczał/a się/ będę rozliczał/a się* na podstawie faktury.
8. Oświadczam, że jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty, w której upływa termin składania
ofert.
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9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.

Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty zawrę umowę z Zamawiającym na zasadach określonych
w Zapytaniu Ofertowym.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i akceptuję je bez zastrzeżeń.
Oświadczam, iż doświadczenie zawodowe opisane w mojej ofercie spełnia minimalne wymagania określone
w Zapytaniu ofertowym.
Oświadczam, że 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:
a. uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub osobowej
b. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji,
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. 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.
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;
W ostatnich 3 latach poprzedzających dzień złożenia niniejszej oferty nie uchyliłem się od podpisania umowy z
Zamawiającym pomimo wyboru oferty.
Oświadczam, iż wobec Oferenta, w imieniu którego działam, nie otwarto likwidacji i nie ogłoszono upadłości.

Podpisano w ________________ dnia ____________
_________________________ [Podpis Oferenta]
Załączniki:
Załącznik nr 1: CV kandydata na prowadzącego szkolenie
Załącznik nr 2: Potwierdzenie posiadanego doświadczenia i kwalifikacji – dokumenty potwierdzające wymagania
określone w części III pkt 2 i 4, tj. załączenie do oferty kopii stosownych dokumentów (np. dyplomy, certyfikaty,
referencje, protokoły zdawczo-odbiorcze, rachunki, umowy)
Załącznik nr 3: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 10
niniejszego zapytania ofertowego.
Załącznik nr 4: Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania, o ile nie wynika ono
z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.
Załącznik nr 5: Program szkolenia
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