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                                                                      FORMULARZ OFERTY                                   zał. nr 1 Formularz oferty 

 
 
Wykonawca …………………………........... 

  pieczątka 

siedziba…………………………………………… 

adres e-mail……………………………….…… 

nr telefonu …………………………….………. 

NIP …………………………………………………. 

Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych  
w Zielonej Górze, 

 ul. Zacisze 17,    
65-775 Zielona Góra 

Przedmiotem oferty jest: 

przeprowadzenie  60 warsztatów decoupage techniką serwetkową w ramach projektu pn. „Lepsze jutro II” 

Zadanie 3. Integracja Społeczna, współfinansowanego  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 dla Poddziałania 7.4.2 Aktywne włączanie 

podmiotów integracji społecznej przez ZIT Zielona Góra,   

I. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu ofertowym: 

1. Warsztaty decoupage zrealizowane w 20 Punktach Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Zielonej Górze 
i w powiecie zielonogórskim w okresie 10.03.2020 r. – 30.11.2020 r.; 

2. Ilość warsztatów: 60 spotkań, każde trwa 2 godziny zegarowe, średnio cykl 3 spotkań dla jednej grupy; 
3. Liczba osób na warsztatach- 10 osób; Każdy uczestnik ma do dyspozycji sprzęt i materiały do ćwiczeń; 

4. Program warsztatów zawiera tematykę w zakresie teorii i praktyki: 

1) zajęcia teoretyczne: rodzaje sprzętu, materiałów, farb i lakierów wykorzystywanych do 

decoupage; zasady i  technika zdobienia decoupage na różnych powierzchniach;  

2) zajęcia praktyczne: ćwiczenia dekorowania techniką decoupage na różnych powierzchniach z 

zastosowaniem poznanych zasad. 

5. Każdy uczestnik podczas jednego warsztatu ozdobi techniką decoupage i zabezpieczy lakierem jeden z 

przedmiotów okolicznościowych, nawiązujący do kultywowanych świąt i tradycji: 

1) Jajo wielkanocne lub bombka na choinkę o wysokości minimum 20 cm; 

2) Pudełko herbaciarka ( wymiary minimum 16cm x 20 cm x14 cm) lub misa o średnicy  min 15 cm. 

oraz 

II. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu ofertowym: 
3) Posiadane kwalifikacje do wykonania przedmiotu zamówienia; 
4) Brak powiązań osobowych Wykonawcy z Zamawiającym; 
5) Załączone 2 rekomendacje z wykonania przez Oferenta podobnej usługi w ciągu dwóch lat przed 

dniem złożenia oferty; 
6) Dla prowadzących działalność gospodarczą: załączone pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawcy oraz aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gosp., jeśli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania oferty. 
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III. Oferowana cena zawiera wszystkie koszty niezbędne do wykonania usługi,  
       w tym sprzętu, materiałów i dojazdu.: 

 
 

Lp. Rodzaj warsztatów j.m. 
Ilość 

warsztatów 

Cena netto jednego 
warsztatu  

dwugodzinnego 

Vat 
% 

Cena jednego 
warsztatu brutto 

Wartość 
brutto  

60 warsztatów 

    
1. 

Warsztaty 
decoupage techniką 
serwetkową 

szt. 60 

 
 
…………………………. 
 

 
 
…… 

 
……………………….. 

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

 
Oferuję cenę za przeprowadzenie 1 warsztatu dwugodzinnego: 
 

1. Cena netto ...............................................złotych  
 
                                   słownie ………………………………………………………………………………; 

 
2.  Podatek VAT % ............tj. .......................złotych 

 
                                                         słownie …………………………………………………………………………….; 
 

3.  Wartość brutto ..........................................złotych ; 
 
                                                         słownie ……………………………………………………………………………; 
 
Wartość oferty na przeprowadzenia 60 warsztatów decoupage techniką serwetkową: 
 
                                            1.     Wartość netto oferty ...............................................złotych  

 
                                   słownie ………………………………………………………………………………; 

 
                                             2.     Podatek VAT * % ............tj. .......................złotych 
 
                                                         słownie …………………………………………………………………………….; 
 

3.  Wartość brutto oferty ..........................................złotych ; 
 
                                                         słownie ……………………………………………………………………………; 
 
 
 
 
 

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

                                                                                                      (data, podpis Oferenta) 
 


