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nazwa / pieczęć Oferenta 

T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. 

ul. Malmeda 1 

15-440 Białystok 
 

 

ZAPYTANIE 
 

W związku z realizacją  projektu „Nowe kwalifikacje – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 
VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 
zagrożonych wykluczeniem społecznym -  firma T-Matic Grupa Computer Plus zwraca się z zapytaniem 
o możliwość przeprowadzenia egzaminu zawodowego (część teoretyczna i praktyczna) dla 20 uczestników 
projektu. 
 

I egzamin: 
- 10 uczestników szkolenia "Pracownik obsługi biurowej" 
II egzamin: 
- 10 uczestników szkolenia "Sekretarka" 
 
Termin egzaminu: 25.06.2014 (godzina do ustalenia) 
 
Podmiot przeprowadzający egzamin zewnętrzny powinien posiadać stosowne uprawnienia egzaminacyjne 
nadane na drodze akredytacji przez uprawniony do tego podmiot zewnętrzny (wymagany skan Akredytacji). 
 
Miejsce egzaminu: T-Matic Grupa Computer Plus, ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok 
 
Kontakt: 
Osobami upoważnionymi do kontaktów  w sprawie niniejszego zapytania jest: 
Małgorzata Jaworska – Kierownik Projektu, e-mail: malgorzata.jaworska@computerplus.com.pl 
tel. 85 74 89 102 lub 781-408-270 
 
Data i miejsca złożenia oferty: 
Ofertę podpisaną przez osoby upoważnione do wystąpienia w imieniu Wykonawcy należy przesłać w formie e-
mailowej na adres: malgorzata.jaworska@computerplus.com.pl lub pisemnej na adres: T-Matic Grupa 
Computer Plus Sp. z o.o., ul. Malmeda 1, 15-440 Białystok z dopiskiem „Oferta dot. egzaminów do projektu 
„Nowe kwalifikacje – lepsza przyszłość” w terminie do 18.06.2014 do godz. 15.00 
 
Oferty , które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie. 
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T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. 

ul. Malmeda 1 

15-440 Białystok 
 

OFERTA 
 

W związku z realizacją  projektu „Nowe kwalifikacje – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet 

VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym -  w imieniu: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 (dane oferenta / pieczęć firmowa) 

 
Oferuję przeprowadzenie egzaminów zgodnie z zakresem wskazanym w zapytaniu  e-mailowym za kwotę: 

Lp. Przedmiot zamówienia Liczba 

osób 

Koszt 

egzaminu za 

jednego 

uczestnika 

brutto 

Wartość oferty 

brutto 

1 Egzamin zawodowy do szkolenia „Pracownik obsługi biurowej” 10   

2 Egzamin zawodowy do szkolenia „Sekretarka” 10   

 

Oświadczam, że: 

1. Posiadamy stosowne uprawnienia egzaminacyjne nadane na drodze akredytacji przez uprawniony do tego 

podmiot zewnętrzny 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie przy realizacji egzaminów zawodowych 

3. Dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia 

5. Nie jesteśmy powiązani z T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. osobowo ani kapitałowo. Przez powiązania 

osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. lub 

osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu T-Matic Grupa Computer Plus lub osobami 

wykonującymi w imieniu T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i 

przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej 

- posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika 

- pozostawieniu 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. 
 

Załączniki: 

1. Skan Akredytacji wydany przez………………………………………...  

2.  

 

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

(miejscowość, data)       (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania 

oferenta / pieczęć firmowa) 


