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OFERTA

Wykonawca :  ..........................................................................................................................................
Adres: 	 ......................................................................................................................................
Tel.:   ................................................... 	e-mail: ...................................................................
									                         
                                
W nawiązaniu do ogłoszenie w sprawie realizacji zamówienia zorganizowanie  i przeprowadzenie specjalistycznych kursów dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe  w Powiecie Lubartowskim” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 12: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, przedkładam ofertę cenową na realizację zadania/ zadań:

Część I. Organizacja i przeprowadzenie kursu pn. „Obsługa i wykorzystanie zestawu CAD-edukacja (Solid Edge)”  dla 2 nauczycieli (dopuszcza się dołączenie Uczestników do grup realizowanych przez Oferenta, o tematyce kursu obejmującej przedmiot zamówienia).
1.  oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania w zakresie zgodnym z jego opisem i  warunkami realizacji zamówienia zamieszczonymi w ogłoszeniu o zamówieniu za łączną 

cenę netto ...................................................................................................................................                       (słownie).....................................................................................................................................
cenę brutto................................................................................................................................zł                    (słownie).......................................................................................................................................
w tym cena za jedną osobę:
cenę netto ................................................................................................................................zł                   (słownie).......................................................................................................................................
cenę brutto................................................................................................................................zł                                 (słownie).......................................................................................................................................

Część II. Organizacja i przeprowadzenie kursu pn.  „Kosztorysowanie i obsługa Norma PRO” dla 2 nauczycieli (dopuszcza się dołączenie Uczestników do grup realizowanych przez Oferenta, o tematyce kursu obejmującej przedmiot zamówienia).
1.  oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania w zakresie zgodnym z jego opisem i  warunkami realizacji zamówienia zamieszczonymi w ogłoszeniu o zamówieniu za łączną 

cenę netto ................................................................................................................................zł                  (słownie).......................................................................................................................................
cenę brutto................................................................................................................................zł                 (słownie).......................................................................................................................................
w tym cena za jedną osobę:
cenę netto ................................................................................................................................zł                                      (słownie).......................................................................................................................................
cenę brutto................................................................................................................................zł                 (słownie).......................................................................................................................................

Część III. Organizacja i przeprowadzenie kursu pn. „Planista”” dla 2 nauczycieli (dopuszcza się dołączenie Uczestników do grup realizowanych przez Oferenta, o tematyce kursu obejmującej przedmiot zamówienia).
1.  oferujemy wykonanie przedmiotowego zadania w zakresie zgodnym z jego opisem i  warunkami realizacji zamówienia zamieszczonymi w ogłoszeniu o zamówieniu za łączną 

cenę netto ................................................................................................................................zł                    (słownie).......................................................................................................................................
cenę brutto................................................................................................................................zł                (słownie).......................................................................................................................................
w tym cena za jedną osobę:
cenę netto ................................................................................................................................zł                  (słownie).......................................................................................................................................
cenę brutto................................................................................................................................zł                    (słownie).......................................................................................................................................
dotyczy wszystkich części:
2. oświadczam, że posiadam doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń opisane w Wykazie osób wskazanych do realizacji zamówienia.
4.  oświadczam, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia,
5.  oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem o zamówieniu i uznaję się za  związanego określonymi w nim zasadami postępowania,
6.  oświadczamy, że zapoznałem się ze wzorem umowy, który został załączony do z proszenia i zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego


.................................., dn. ...........................	

                                                                                ..............................................................................................
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy,
w przypadku oferty wspólnej- podpis pełnomocnika Wykonawców)





