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    (pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)                                       

 
 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
ul. Sikorskiego 40 
59 – 940 Węgliniec 

 
 

OFERTAOFERTAOFERTAOFERTA    
 
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:   

Świadczenie usług w zakresie szkoleń/spotkania informacyjnego w ramach projektu Więcej pomocy Świadczenie usług w zakresie szkoleń/spotkania informacyjnego w ramach projektu Więcej pomocy Świadczenie usług w zakresie szkoleń/spotkania informacyjnego w ramach projektu Więcej pomocy Świadczenie usług w zakresie szkoleń/spotkania informacyjnego w ramach projektu Więcej pomocy –––– mniej  mniej  mniej  mniej 

przemocy! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funprzemocy! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funprzemocy! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funprzemocy! współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach duszu Społecznego w ramach duszu Społecznego w ramach duszu Społecznego w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał LudzkiProgramu Operacyjnego Kapitał LudzkiProgramu Operacyjnego Kapitał LudzkiProgramu Operacyjnego Kapitał Ludzki    
oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia: 
 
Zadanie 1  Szkolenie z zakresu kompetencji społecznych: 

netto: .............................................................................. brutto: ....................................................................................... 
 
Zadanie 2 Szkolenie z zakresu wypalenia zawodowego: 
netto: .............................................................................. brutto: ....................................................................................... 
 
Zadanie 3 Szkolenie z zakresu tworzenia i działania Zespołów Interdyscyplinarnych: 

netto: .............................................................................. brutto: ....................................................................................... 
 
Zadanie 4 Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy:  
netto: .............................................................................. brutto: ....................................................................................... 
 

Zadanie 5 Szkolenie z zakresu przemocy w kontekście uzależnienia i współuzależnienia:        
netto: .............................................................................. brutto: ....................................................................................... 
    
Zadanie 6 Szkolenie z zakresu cyberprzemocy: 
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netto: .............................................................................. brutto: ....................................................................................... 
 
Zadanie 7 Spotkanie informacyjne dot. równości płci: 

netto: .............................................................................. brutto: ....................................................................................... 
 

1. Oświadczam, że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki akceptuję i zobowiązuję się  w 
przypadku  przyjęcia  mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach. 

2. Oświadczam, iż posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

 
3. Załącznikami do oferty są: 

         …………………………………… 
         …………………………………… 
         ……………………………………                                                    
         ……………………………………                              
 
 
 

                         
                                                               

          ……………………………………    
        (podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy) 


