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 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
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uczniów. 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/AKN/ 2018 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

ZAMAWIAJĄCY 
Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz  

ul. Nowogrodzka 49 , 00-695 Warszawa 

 

WYKONAWCA: 

 

 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Realizacja usługi przeprowadzenia zajęć warsztatowych DRUK 3D  na 

potrzeby projektu „DRUK 3D W BRANŻY MOTORYZACYJNEJ” 

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: X Edukacja dla 

rozwoju regionu, 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 Doskonalenie 

zawodowe uczniów zgodnie z opisem części IV zapytania ofertowego 

z dnia 02.01.2018 r. 

OFEROWANA CENA  

Cena jednostkowa brutto (za 
godzinę dydaktyczną) (PLN) 

 

(słownie)  

Łącznie cena brutto za całość 
usługi (480h) (PLN) 

 

(słownie)  

TERMIN REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 
Od dnia podpisania umowy do 30.06.2018 r. 
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ZAMAWIAJĄCY 
Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz  

ul. Nowogrodzka 49 , 00-695 Warszawa 

 

WYKONAWCA: 

 

 

 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Realizacja usługi przeprowadzenia zajęć warsztatowych z 

kompetencji miękkich  na potrzeby projektu „DRUK 3D W BRANŻY 

MOTORYZACYJNEJ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020: X 

Edukacja dla rozwoju regionu, 10.3 Doskonalenie zawodowe, 10.3.1 

Doskonalenie zawodowe uczniów zgodnie z opisem części IV 

zapytania ofertowego z dnia 02.01.2018 r. 

OFEROWANA CENA  

Cena jednostkowa brutto (za 
godzinę dydaktyczną) (PLN) 

 

(słownie)  

Łącznie cena brutto za całość 
usługi (160h) (PLN) 

 

(słownie)  

TERMIN REALIZACJI 

ZAMÓWIENIA 
Od dnia podpisania umowy do 30.06.2018 r. 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że 

1. Składam ofertę cenową na wykonanie usługi opisanej w pkt.IV wyżej wymienionego 

zapytania ofertowego i oświadczam, że zapoznałem się z jego treścią. 

 

2. Gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania 

ofertowego. 

 

3. Zapoznałem się w sposób wystarczający i konieczny ze szczególnym zakresem 

zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym oraz wszystkimi informacjami 

niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu nie 

może być przyczyną dodatkowych roszczeń finansowych. 

 

4. Jestem w pełni dyspozycyjny w okresie realizacji usługi w godzinach 8-18.00. 

 

5. Posiadam doświadczenie w obszarze pracy w programach CAD (roczne 

doświadczenie), prowadzeniu szkoleń z programów typu CAD (minimum 240 godzin) i 

w prowadzeniu zajęć z kompetencji miękkich (tj. kreatywność, innowacyjność, 

przedsiębiorczość).zgodnie z poniższą tabelą: 
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L.p. Nazwa pracodawcy Stanowisko/zakres 
obowiązków 

Termin 
zatrudnienia 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 

   

 

6. Wyraża / nie wyrażam* gotowość zaprezentowania propozycji podejścia do realizacji 

zadania, indywidualnie przed komisją powołaną przez Zamawiającego 

 

 

Data i podpis Wykonawcy 

 

 

…………………………………………………………………… 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

 


