
 

  

 

FORMULARZ OFERTOWY  
do zapytania ofertowego nr 2/I/2019/OWES 

 
Dotyczący wyboru Wykonawcy na przeprowadzenie dwudniowego szkolenia otwartego pt.: „RODO – 
unijne zmiany w zakresie ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej oraz ich wpływ 
na działalność Podmiotów Ekonomii Społecznej” w subregionie słupskim w ramach projektu  
pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Pomorskiego  na lata 2014-2020. 

 

………………………………  

(miejscowość, data) 

 

DANE WYKONAWCY: 
 

Pełna nazwa Wykonawcy  
 

 

 

Adres 
 

 

 

Tel./fax 
 

 

 

E-mail 
 

 

 

NIP 
 

 

 

Imię i nazwisko osoby do 

kontaktu   
 

 

 

E-mail osoby do kontaktu 
 

 

 

Telefon osoby do kontaktu 
 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na realizację w/w usługi w ramach projektu pn.: „Ośrodek 
Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” przedkładam niniejszą ofertę zgodnie ze 
specyfikacją podaną w treści zapytania: 
 
oferuję zrealizowanie usługi będącej przedmiotem niniejszego postępowania za kwotę brutto 

…………………………zł za jedną godzinę dydaktyczną szkolenia (słownie brutto zł: …………………………………),  

w tym VAT ….% w kwocie ……………………….. zł 



 

  

 
Oświadczam, iż posiadam następujące doświadczenie w realizacji usług: 
TABELA Nr 1   

1 2 
3 4 

Przedmiot zamówienia - zakres 

usługi 

(należy zaznaczyć TAK lub NIE)  

Termin realizacji 

usługi od - do 

(należy podać dzień, 

miesiąc i rok) 

Nazwa usługi 

Nazwa podmiotu 

ekonomii społecznej dla 

którego realizowana była 

usługa 

Zamówienia przeznaczone dla 
podmiotów ekonomii społecznej  
odpowiadające swoim rodzajem 
usługom stanowiącym przedmiot 
zamówienia tj. z zakresu RODO 
i/lub bezpieczeństwa 
przetwarzania informacji.  

 
TAK ;       NIE  

   

UWAGA: Wykazane usługi muszą być potwierdzone referencjami lub protokołem odbioru. 

 
Oświadczam, iż dysponuję następującym zespołem osób do realizacji usługi (łączna liczba osób …….): 
TABELA NR 2 

Wymagania Zamawiającego 

1. Imię i nazwisko …………………………………….. 

Wykształcenie wyższe II stopnia na kierunku: prawo, zarządzanie lub administracja. 

TAK ;       NIE  

Doświadczenie trenerskie w realizacji w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 zamówień 
przeznaczonych dla podmiotów ekonomii społecznej odpowiadających swoim rodzajem usługom 
stanowiącym przedmiot zamówienia tj. z zakresu RODO i/lub bezpieczeństwa przetwarzania informacji. 

TAK ;       NIE  

Nazwa zamówienia: 

1. …………………………….……………. 

Termin przeprowadzenia zamówienia: 

1. ………………… 

 
 
 

……..…………………….……….………………………………… 

      (miejsce, data, czytelny podpis Wykonawcy)* 
 
 
 

*Oferta musi być podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. 


