
 
 
 

 
 
 

 

      

…………………………………… 

nazwa / pieczęć Oferenta 

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 wykonanie zamówienia zgodnie z zakresem wskazanym w zapytaniu  ofertowym  z dnia 7.07.2014 
 za kwotę: 

Lp. Przedmiot zamówienia Liczba 

osób 

Liczba 

godzin 

szkolenia 

Koszt szkolenia 

za jednego 

uczestnika 

brutto 

Wartość oferty 

brutto 

1 Usługa szkoleniowa z zakresu zajęć 

VCC – Opiekun osoby starszej 

10 228h   

1.2 Koszt przeprowadzenia egzaminu 

VCC - Opiekun osoby starszej 

10 -   

2 Usługa szkoleniowa z zakresu zajęć 

VCC  - Opiekunka dziecięca domowa 

10 240h   

2.2 Koszt przeprowadzenia egzaminu 

VCC - Opiekunka dziecięca domowa 

10 -   

RAZEM brutto:  

Cena oferty za całość brutto - słownie: (….) 

 

Oświadczam, że: 

1. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. zrealizowaliśmy w okresie 3 lat przed terminem 

składania ofert, co najmniej dwie usługi edukacyjne z zakresu szkoleń zakończonych egzaminem VCC 

(Vocational Competence Certificate),  dla grupy liczącej co najmniej 8-12 osób i liczbie godzin 

szkolenia, co najmniej 100 godz. Każde szkolenie powinno obejmować zajęcia praktyczne oraz 

teoretyczne. 



 
 
 

 
 
 

2. Dysponujemy potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

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

4. 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 do formularza ofertowego: 

1. Szczegółowy program szkolenia – Opiekun osoby starszej 

2. Szczegółowy program szkolenia – Opiekunka dziecięca domowa 

3. …… 

 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data)       (podpis osoby upoważnionej do 

reprezentowania oferenta / pieczęć firmowa) 

 

 

 

 

 

 


