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Załącznik nr 2 do SIWZ 

Znak sprawy: ZSWiO.26.2.2020.RPONMT 

 

 

 

 

Formularz ofertowy – podmiot świadczący usługi w zakresie  

organizowania i prowadzenia kursów zawodowych dla branży gastronomicznej 

w Projekcie pn: „Rynek pracy otwarty na młodych techników”. 

 

Dane Wykonawcy: 

Imię Nazwisko/Nazwa firmy____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania/ siedziby _________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Tel/ Fax__________________________________________________________________ 

NIP_____________________________________________________________________ 

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, którego przedmiotem jest usługa w zakresie 

organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla branży weterynaryjnej  w projekcie pn: „Rynek pracy 

otwarty na młodych techników.” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego,  

Działanie 3.3 – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki,  

Poddziałanie 3.3.1 – Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, 
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Proponuję wykonanie przedmiotu zamówienia za całkowitą cenę: 

 

Część 1/ Zadanie 1 – Kurs kelnerski 

 

cena brutto 
…………………………………….zł słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

cena netto 
…………………………………….zł słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

podatek VAT: 
…………………………………….zł słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Liczba godzin kursu …………………………………  

 

Część 2/Zadanie 2 – Kurs baristy 

cena brutto 
…………………………………….zł słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

cena netto 
…………………………………….zł słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

podatek VAT: 
…………………………………….zł słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Liczba godzin kursu …………………………………  

Część 3/Zadanie 3 – Kurs barmański 

 

cena brutto 
…………………………………….zł słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

cena netto 
…………………………………….zł słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

podatek VAT: 
…………………………………….zł słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Liczba godzin kursu …………………………………  
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Część 4/Zadanie 4 –Kurs cukierniczy 

 

cena brutto 
…………………………………….zł słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

cena netto 
…………………………………….zł słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

podatek VAT: 
…………………………………….zł słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Liczba godzin kursu …………………………………  
Część 5/Zadanie 5 – Kurs praktyczne wdrażanie HACCP 

 

cena brutto 
…………………………………….zł słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

cena netto 
…………………………………….zł słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

podatek VAT: 
…………………………………….zł słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Liczba godzin kursu …………………………………  

Część 6/Zadanie 6 – Kurs obsługi kasy fiskalnej 

 

cena brutto 
…………………………………….zł słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

cena netto 
…………………………………….zł słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

podatek VAT: 
…………………………………….zł słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Liczba godzin kursu …………………………………  

 
_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy lub jego pełnomocnika) 


