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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 06.05.2016 r. 

 

…………………………………. 

       Miejscowość i data 

DANE OFERENTA: 

Nazwa/ Imię i nazwisko ………………………………….. 

Adres …………………………..………….. 

Tel/fax ……………………………….. 

E-mail …………………………….….. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące opracowania programu szkoleniowego  

i przeprowadzenia szkoleń dotyczących tworzenia i funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych 

(w tym spółdzielni socjalnych i ekonomizujących się podmiotów ekonomii społecznej) w ramach 

wsparcia szkoleniowo-doradczego w projekcie „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii 

Społecznej”, przedkładam swoją ofertę: 

 

Część zamówienia  Kwota wynagrodzenia brutto/ 

1 godzina szkolenia (w PLN) 

Kwota wynagrodzenia brutto/ 

1 godzina szkolenia - słownie 

Część 1. Szkolenia miękkie   

Część 2. Zagadnienia formalno-

prawne w spółdzielczości 

  

Część 3. Finanse w 

spółdzielczości 

  

Część 4. Zagadnienia formalno-

prawne w przedsiębiorstwie 

społecznym 

  

Część 5. Finanse w 

przedsiębiorstwie społecznym 

  

Część 6. Marketing w ekonomii 

społecznej 
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Jednocześnie oświadczam, że: 

 Posiadam/dysponuję osobami posiadającymi* doświadczenie w realizacji co najmniej 300 godzin 

szkoleń lub 3-letniego doświadczenia zawodowego w danym obszarze tematycznym  

 Posiadam/dysponuję osobami posiadającymi* umiejętność rozpoznania potrzeb szkoleniowych, w 

oparciu o nią przygotowania szkolenia, czyli określenia jego celów, oczekiwanych efektów uczenia 

się, planu szkolenia oraz metod i materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenia oceny efektów 

szkolenia.  

 Posiadam/dysponuję osobami dysponującymi* wystarczającą wiedzą merytoryczną  

i umiejętnościami praktycznymi z zakresu objętego szkoleniem oraz wiedzą i umiejętnościami 

trenerskimi potrzebnymi do realizacji programu szkoleniowego. 

 Posiadam/dysponuję osobami posiadającymi* umiejętność przygotowania procesu 

szkoleniowego, który będzie uwzględniał rozwój grupy i jej potrzeby edukacyjne. 

 Posiadam/dysponuję osobami posiadającymi* umiejętność zaprojektowania procesu 

szkoleniowego ukierunkowanego na wykorzystanie zdobytych kompetencji w praktyce. 

 Posiadam/dysponuję osobami posiadającymi* umiejętność rozwiązywania sytuacji trudnych 

podczas szkolenia w sposób konstruktywny dla procesu uczenia. 

 Posiadam/dysponuję osobami posiadającymi* umiejętność przeprowadzania szkoleń metodami 

aktywnymi. 

 Posiadam/dysponuję osobami posiadającymi* niezbędne umiejętności techniczne związane  

z prowadzeniem szkolenia i umiejętności technicznych wykorzystania odpowiednich środków 

dydaktycznych. 

 Posiadam potencjał techniczny, a także dysponuję osobami zdolnymi do wykonania niniejszego 

zamówienia.  

 Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego 

zamówienia.  

 W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do wykonywania zamówienia za stawkę 

wynagrodzenia podaną w niniejszym formularzu. 

 W przypadku wyboru mojej oferty wyrażam gotowość do realizacji wskazanych zadań  

w terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. 

 Prowadzę / nie prowadzę* działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 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.  

 

…………….………………………………… 
Podpis Oferenta lub osoby upoważnionej/osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta 

* Nieodpowiednie skreślić 


