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Pieczątka oferenta z adresem: 
 
 
 
 
 
 

Miejscowość i data: 

 

OFERTA/Rozeznanie rynku 
dla Społecznej Szkoły Zarządzania i Handlu 

(32-600 Oświęcim, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7) 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 3/SAZII/2018 dotyczące wyboru osoby prowadzącej 

coaching na terenie na terenie powiatów: oświęcimskiego, chrzanowskiego i limanowskiego dla 

uczestniczek/uczestników na potrzeby realizacji projektu „Strefa aktywizacji zawodowej II” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 zgodnie 

z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, oświadczam, iż oferuję realizację przedmiotu 

zapytania: 

za łączną kwotę brutto: …..................……… zł brutto  

(słownie: …………..........................................................................................…………zł …../100) 

za jedną godzinę zajęć. 

 

 

Świadomi odpowiedzialności karnej, oświadczamy, że: 

1. zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń; 

2. nie podlegamy wykluczeniu w rozumieniu zasady konkurencyjności, o której mowa 

w podsekcji 6.5.3 Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020  tj.:  nie jesteśmy powiązani kapitałowo lub 

osobowo z Zamawiającym udzielającym zamówienia, lub osobą upoważnioną do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 

wyboru Wykonawcy, polegające w szczególności na: 

a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 

c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika; 
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d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej 

do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

………………………………………….………………. 

Podpis osoby/osób upoważnionych do złożenia oferty 
 


