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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w trybie Rozeznania rynku  

Wzór Propozycji cenowej 

 

........................................................ 
(miejscowość i data) 

....................................................... 
(nazwa i adres wykonawcy-pieczęć) 

MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek 

Ul. Przedwiośnie 8/6 

44-119 Gliwice 

NIP 631 110 51 87     REGON 241601709 

 

Propozycja cenowa 

 
Dla MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek  w ramach projektu „Gliwicki pakON II” realizowanego w 

ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX. Włączenie społeczne Działania 9.1. Aktywna integracja 

Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 

W odpowiedzi na Rozeznanie rynku na:   

 

Przeprowadzenie 80h szkolenia grupowego zawodowego „Manikiurzystka, stylistka paznokci” 
dla Uczestników/czek projektu „Gliwicki pakON II” realizowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

........................................................................................................................................................................ 

Imię i nazwisko/nazwa i adres Oferenta 

numer telefonu..................................................   

 

1. Oświadczam, że proponuje wykonanie przedmiotu rozeznania rynku za następującą kwotę:  

 

Nazwa przedmiotu zamówienia 
Cena brutto za 1 godzinę Usługi  

( w tym narzuty pracodawcy, lub VAT) 

Przeprowadzenie 80-godzinnego szkolenia zawodowego 

dla maksymalnie 10 Uczestników czek projektu  
„Manikiurzystka, stylistka paznokci” 

  

…………………………………….. 

 

słownie cena za jedną godzinę brutto: ………………………………………………………………………….. 

Za: Przeprowadzenie 80h szkolenia dla maksymalnie 10 Uczestników/czek projektu:  

Łącznie: ............................................................................................................................................. 

na warunkach określonych w Rozeznaniu rynku. 

 

............................................................... 
(podpis i/lub pieczęć Oferenta o ile dotyczy) 
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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego w trybie Rozeznania rynku 

Oświadczenie Oferenta o:  
- posiadaniu kwalifikacji zawodowych, tj ukończonego szkolenia, lub szkoły z zakresu  tematyki szkolenia 

„Manikiurzystka, stylistka paznokci” 
- posiadaniu minimum rocznego doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu  tematyki szkolenia  

„Manikiurzystka, stylistka paznokci” 
- posiadaniu minimum rocznego doświadczenia zawodowego w zakresie stylizacji paznokci 

 
 

Oświadczenie  

 

Imię i nazwisko/ Nazwa   Oferenta: ……………………………………………………………………. 

Adres Oferenta: ……………………………………………..…………………………………………………. 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że:  
 

 posiadam kwalifikacje zawodowe, tj ………………………………………………………………………………… 
      (wpisać nazwę szkolenia, szkoły, studiów) 

z zakresu  tematyki szkolenia „Manikiurzystka, stylistka paznokci” 
 

 posiadam …………………………………………….  doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu  tematyki 
     (wpisać liczbę lat doświadczenia trenerskiego) 

„Manikiurzystka, stylistka paznokci” 
 

 posiadam …………………………………………….. doświadczenie zawodowe w zakresie stylizacji paznokci 
                                  (wpisać liczbę lat doświadczenia zawodowego) 
 
 

 

..................................................................... 

                                                                         (data i podpis Oferenta) 
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego w trybie Rozeznania rynku 

 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 

 

Oświadczenie 

 

Imię i nazwisko/ Nazwa   Oferenta: ……………………………………………………………………. 

Adres Oferenta: ……………………………………………..…………………………………………………. 

 

1) Posiadam uprawnienia do wykonania przedmiotu rozeznania rynku.  

2) Posiadam niezbędne doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem do wykonania 
zamówienia.  

 

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

            (data i podpis Oferenta) 
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Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego w trybie Rozeznania rynku 

Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

 
Oświadczenie  
 
Ja, niżej podpisany  
                             (imię i nazwisko/ nazwa Oferenta) 
Adres Oferenta: ………………………………………………………………………………………………………. 
 
oświadczam, że jest brak podstaw do wykluczenia mnie  z niniejszego postępowania.  
 
 

1. Nie należę do Wykonawców,  którzy  wyrządzili  szkodę,  nie  wykonując  zamówienia  lub  
wykonując  je   nienależycie,   jeżeli   szkoda   ta   została   stwierdzona   orzeczeniem   sądu,   
które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

2. Nie należę do Wykonawców powiązanych osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z 
osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez: 

 Uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

 Posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, 

 Pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 

 Pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 
 

 

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

            (data i podpis Oferenta) 

 


