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Załącznik 1 do zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

Oferent: 

 

Nazwa firmy: 

 

Adres: 

 

Telefon: 

 

NIP: 

 

OFERTA 

 

Dla: 

Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu 

Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań 

 

W nawiązaniu do Zapytania Ofertowego z dnia  18.02.2015 dotyczącego:  

Przeprowadzenie szkoleń „E-commerce, wykorzystanie narzędzi internetowych do 

efektywnego prowadzenia promocji i marketingu jako odpowiedź na zarządzanie 

zmianą gospodarczą”  

 

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w ww. Zapytaniu Ofertowym 

 

 

 

WYCENA ZAMÓWIENIA 

 

Kryterium „Cena brutto za 1 h szkolenia/ 

45 min) 

Proponowana 

cena w zł 

Oferuję cenę brutto za 1 h szkolenia:  

 

 

 

Kryterium udokumentowane 

referencjami doświadczenie   

w prowadzeniu szkoleń z marketingu 

lub marketingu internetowego lub 

pokrewnych (w tym 

tworzenie/upowszechnianie narzędzi 

internetowych w obszarze promocji, 

promocja, sprzedaż) w ciągu ostatnich 3 

lat 

Zaznacz 

„X” 

spełniane 

kryterium 

Opisz swoje doświadczenie i załącz kopie 

dokumentów je potwierdzające. 
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Posiadam udokumentowane referencjami 

doświadczenie   

w prowadzeniu szkoleń z marketingu lub 

marketingu internetowego lub pokrewnych 

(w tym tworzenie/upowszechnianie narzędzi 

internetowych w obszarze promocji, 

promocja, sprzedaż) w ciągu ostatnich 3 lat 

  

Nie posiadam udokumentowane referencjami 

doświadczenie   

w prowadzeniu szkoleń z marketingu lub 

marketingu internetowego lub pokrewnych 

(w tym tworzenie/upowszechnianie narzędzi 

internetowych w obszarze promocji, 

promocja, sprzedaż) w ciągu ostatnich 3 lat 

  

Kryterium udokumentowane 

doświadczenie w prowadzeniu szkoleń 

dla mikro, małych i średnich firm 

rzemieślniczych w ciągu ostatnich 3 lat 

Zaznacz 

„X” 

spełniane 

kryterium 

Opisz swoje doświadczenie 

Posiadam udokumentowane 

doświadczenie w prowadzeniu szkoleń 

dla mikro , małych i średnich firm 

rzemieślniczych w ciągu ostatnich 3 lat 

  

 

Nie posiadam udokumentowanego 

doświadczenia w prowadzeniu szkoleń 

dla szkoleń dla mikro, małych i średnich 

firm rzemieślniczych w ciągu ostatnich 3 

lat  

  

 

II.  Dla potwierdzenia wyżej opisanych doświadczeń jako załączniki przedkładam: 

- CV, 

- …..referencji potwierdzających doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, 

- inne (wymienić) 

 

 

III. Oświadczam, że zapoznałem/ am się z warunkami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym  

i uznaję się za związanego/ną określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 

Akceptuję Zapytanie Ofertowe wraz z ewentualnymi zmianami dokonanymi w wyniku 

odpowiedzi na zapytania oraz zmianami lub uzupełnieniami dokonanymi przez 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
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IV. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia pisemnej umowy  

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 

  

 

 

                                                                 

 

 

 

 

………………., dn. ……………………..    …......................................................... 

                  Czytelny podpis Oferenta 

 

 

 
 

 


