
 

 

Załącznik nr 1 

  

FORMULARZ OFERTOWY 
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r., nr 113, poz. 759 z póź.zmianami) określonego w art. 4 pkt 8 

wymienionej ustawy na świadczenie usług szkoleniowych prowadzonych przez doradcę zawodowego w ramach 

zadania „ Aktywna integracja” dla 15 osób bezrobotnych, w tym 2 osób niepełnosprawnych, będących w wieku 

aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, uczestniczących w projekcie 

systemowym pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa szansa na usamodzielnienie” realizowanym w 2013 r.  w 

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Przasnyszu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, 

Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” 

współfinansowanym  ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.  

1. Oświadczam, że zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń. 

2. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego. 

3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty 

są: 
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PRZEDMIOT 

ZAMÓWIENIA 

Przeprowadzenie zajęć w ramach Klubu Integracji 

Społecznej zgodnie z formularzem zapytania ofertowego 

ZAMAWIAJĄCY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu 

06-300 Przasnysz, ul. Św. Stanisława Kostki 5 

WYKONAWCA  

(dokładna nazwa, adres, 

telefon, fax) 

 

NIP: 

REGON/PESEL 

 

 

Cena z 1 godzinę dydaktyczną 

– brutto 

 

Termin realizacji zamówienia  Od czerwca do grudnia 2013. 

              Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie 

szkoleniowej dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu systemowego 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu 

Społecznego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 

2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. )  
 

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

        

 Miejscowość i data                                                                                Podpis 

 

 


