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

Nazwa Wykonawcy/pieczęć                                                                                                                 miejscowość, data 

 

Lokalna Grupa Działania 

„Vistula -Terra Culmensis –  

Rozwój przez Tradycję”,  

Sztynwag 46, 86-302 SZTYNWAG 

OFERTA 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 01/01/2017/LSR z dnia 20.01.2017 r . dotyczące: 

wykonania usługi  z zakresu zorganizowania (zabezpieczenie usługi gastronomicznej)                                           

i przeprowadzenia następującego rodzaju zamówienia: 

Rodzaj zamówienia: 

I II   III  

   

 

RODZAJ I: 

1. szkolenia z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej dla osób planujących podjęcie 

działalności gospodarczej,  

RODZAJ II: 

2. szkolenia z zakresu nabycia praktycznych umiejętności w procesie oceny i wyboru operacji zgodnie z zgodnie                         

z Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD „Vistula-Terra Culmensis” w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego PROW 2014-2020: 

a) w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, 

b) w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, 

c) w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 

lub kulturalnej oraz budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych, które umożliwiają połączenie obiektów 

użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub 

edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych 

obiektów. 

RODZAJ III: 

3. spotkania informacyjnych z zasad przyznawania pomocy oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych (wraz 

z załącznikami) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 na operacje: 

a) w zakresie podejmowania działalności gospodarczej,  

b) w zakresie rozwijania działalności gospodarczej, 

c) w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 

lub kulturalnej oraz budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych, które umożliwiają połączenie obiektów 

użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub 

edukacyjne dla ludności lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skracają dystans lub czas dojazdu do tych 

obiektów.  
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oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za kwotę: 

Cena netto                                                                                zł                                                                      

Podatek VAT …….%                                                                                 zł 

Cena BRUTTO                     

                                                                                zł  

Słownie:                                                                                  zł 

 

W cenie oferowanej zostały ujęte wszystkie przewidziane koszty związane z realizacją zamówienia,           

w tym podatek Vat naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wszystkie inne koszty 

wynikające z zapisów zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.  

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń i przyjmujemy 

do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki. 

Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

Oświadczamy, że  

1. Prowadzimy działalność gospodarczą, która swoim przedmiotem obejmuje wykonanie 

przedmiotu zamówienia, 

2. Dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe, 

4. Nie jesteśmy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.  

Załączniki:  

1. Autorski pogram szkolenia.  

2. Dokumenty potwierdzające: 

 Doświadczenie zawodowe Wykonawcy: ………………. (rodzaj, ilość)   

 Wiedzę  i doświadczenie zawodowe trenera: ………………. (rodzaj, ilość)   

3. Inne: ……………………. 

 

 

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

Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej 


