
 

 

   

Załącznik nr. 1 do Zapytania Ofertowego  
 
 

………………………………………………………… 2018 r. 
miejscowość, data 

 
FORMULARZ OFERTOWY  

na usługę wynajmu sali szkoleniowej na obszarze Hajnówki wraz z cateringiem na potrzeby 
przeprowadzenia warsztatów rozwoju umiejętności psychospołecznych, warsztatów dla oto-
czenia uczestników projektu, grup wsparcia, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla 

Uczestników/Uczestniczek 

w ramach projektu „NOWY START – program aktywnej integracji społeczno-zawodowej osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPO-

ŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne 

włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwięk-

szaniu szans na zatrudnienie.   

 
DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 

 

Fundacja Aktywizacja 
ul. Chałubińskiego 9 lok. 9a 
02-004 Warszawa 
KRS 0000049694 
NIP 527-13-11-973 

 

DANE OFERENTA: 

1. Nazwa  (firma) 
 

 

2. Adres 
 

 

3. Tel/fax 
 

 

4. e-mail 
 

 

5. NIP/REGON 
 

 

6. 
Nr wpisu do ewidencji działal-
ności gospodarczej/KRS  

 

7. Numer rachunku bankowego  

 



 

 

   

W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe nr 22/09/2018/BI z dnia 20.09.2018 r. dotyczące wynajmu sali 

szkoleniowej na obszarze Hajnówki wraz z cateringiem na potrzeby przeprowadzenia warsztatów 

rozwoju umiejętności psychospołecznych, warsztatów dla otoczenia uczestników projektu, grup 

wsparcia, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy dla Uczestników/Uczestniczek projektu „NOWY 

START – program aktywnej integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem spo-

łecznym”, przedkładam ofertę: 

 

Lp. Wyszczególnienie 
Stawka 

netto za 1 
godz. 

Stawka brutto 
za 1 godz. 

Wynagrodzenie 
netto 

(w PLN) 

Wynagrodzenie 
brutto (w PLN) 

1 

Wynajem sali szkoleniowej na potrzeby przepro-
wadzenia warsztatów rozwoju umiejętności psy-
chospołecznych dla 11 uczestników projektu (1 

grupa x 6 dni x 8h) 

 
 
 

 

 

2 

Wynajem sali szkoleniowej na potrzeby przepro-
wadzenia warsztatów dla 16 osób z otoczenia 
uczestników projektu w grupach 8-12 osobowych 
(2 grupy x 5 dni x 8h)  

 

  

 

3 

Wynajem sali szkoleniowej na potrzeby przepro-
wadzenia grup wsparcia dla 24 uczestników pro-
jektu w grupach 16-24 osobowych (grupa x 6 dni x 
6h) 

 

  

 

4 

Wynajem sali szkoleniowej na potrzeby przepro-
wadzenia warsztatów aktywnego poszukiwania 
pracy dla 24 uczestników projektu w grupach 8-12 
osobowych (2 grupy x 4 dni x 8h) 

 
 
 

 

 

 Wyszczególnienie 
Stawka 

netto za 1 
osobę/dzień 

Stawka brutto 
za 1 oso-
bę/dzień 

Wynagrodzenie 
netto 

(w PLN) 

Wynagrodzenie 
brutto (w PLN) 

5 
Zapewnienie obiadu dla 11 uczestników warszta-
tów x 6 dni 

    

6 
Zapewnienie obiadu dla 24 uczestników warszta-
tów x 4 dni 

    

7 
Zapewnienie obiadu dla 16 osób z otoczenia 
uczestników projektu x 5 dni 

    

8 
Zapewnienie ciągłej przerwy kawowej dla 11 
uczestników warsztatów x 6 dni x 8h 

    

9 
Zapewnienie ciągłej przerwy kawowej dla 24 
uczestników warsztatów x 4 dni x 8h 

    

10 
Zapewnienie ciągłej przerwy kawowej dla 16 osób 
z otoczenia uczestników projektu x 5 dni x 8h 

    

11 
Zapewnienie ciągłej przerwy kawowej dla 24 
uczestników grup wsparcia x 6 dni x 6h 

    

Razem:  
 
 

 
 

 



 

 

   

Aspekt społeczny 

 

Oświadczam, iż jako Oferent jestem/nie jestem1 podmiotem ekonomii społecznej2. 
 
(Jeżeli Oferent jest podmiotem ekonomii społecznej należy załączyć do Formularza ofertowego aktualne na dzień złożenia 
oferty dokumenty potwierdzające status podmiotu ekonomii społecznej Wykonawcy (np. statut/CEIDG/KRS/umowa spół-
ki/inne) 

  

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do 

niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/-am informacje konieczne do przygotowania 

oferty.  

2. Oświadczam, że termin związania z ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia upływu 

terminu składania ofert.  

3. W przypadku uznania niniejszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania 

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

4. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do realizacji usługi w terminie 

i ilości określonej przez Zamawiającego. 

5. Zapoznałem/-am się w sposób wystarczający i konieczny ze szczegółowym zakresem za-

mówienia zawartym w zapytaniu oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do zrealizo-

wania zamówienia, a nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatko-

wych roszczeń finansowych. 

6. Ofertę niniejszą składam na ........... kolejno ponumerowanych stronach.  

7. Do niniejszego formularza są załączone i stanowią integralną część niniejszej oferty, na-

stępujące dokumenty:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

 

…………………………………………….. 

Podpis 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 
2 Zgodnie z definicją zawartą w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, tj: Pod-
miot  ekonomii  społecznej (PES): 
a) przedsiębiorstwo społeczne, w    tym spółdzielnia socjalna, o   której  mowa w ustawie z   dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn.zm.); 
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej  i  zawodowej  osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym: 

 CIS i  KIS; 

 ZAZ i  WTZ, o   których mowa  w ustawie z   dnia 27 sierpnia 1997  r.    o   rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, z późn.zm.);  

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o   którym mowa w art. 3   ust. 3   pkt 1   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i  o wolontariacie (Dz. U. z  2016 r. poz. 1817, z późn.zm.), lub spółka non-profit, o   której mowa w    art. 3   ust. 3 pkt 4  tej 
ustawy, o   ile udział sektora  publicznego w  tej spółce wynosi nie więcej niż 50%; 

d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i  niewidomych, działające w oparciu o 
ustawę z   dni 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z   2017 r.   poz. 1560, z późn.zm.). 


