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ZAŁĄCZNIK 2 

 
…………………., dnia…….. 

 

OFERTA 
 

Na realizację usług szkoleniowych dla projektu pt.: „ICT EduTech – wzrost potencjału technologicznego 

firm ICT województwa pomorskiego” w ramach prowadzonego zapytania ofertowego nr 01/ICT 

EduTech/2014 zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia przedstawionych w zapytaniu 

ofertowym. 

I. Oferta złożona przez: 

Nazwa Oferenta Adres  Nr NIP 

 

 

 

 

 

 

 

II. Osoba do kontaktu 

Imię i nazwisko  

Adres  

Telefon/fax  

Adres e-mail  

 

III. Treść oferty 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr: 01/ICT EduTech/2014 oświadczam/my, że oferujemy wykonanie 

usług jak w tabeli poniżej. 

 

lp. Tytuł szkolenia 
Ilość 

szkoleń 

Liczebność 

grup 

Liczba 

uczestni

ków 

Cena 
netto1 

/osobę (zł) 

Cena netto 
łączna (zł) 

1 

Szkolenie: IPC-A-610E CIS – Standard jakości 

montażu układów elektronicznych – 4-dniowe 

szkolenie 

3 15; 20 50 
    

2 

Szkolenie: IPC-7711B/7721B CIS Naprawa i 

modyfikacja układów elektronicznych oraz płyt 

drukowanych (elementy PTH/SMD) – 4-dniowe 

szkolenie 

1 15 15 

    

3 

Szkolenie: IPC-7711B/7721B CIS Naprawa i 

modyfikacja układów elektronicznych oraz płyt 

drukowanych (elementy BGA) – 2-dniowe 

szkolenie 

2 13; 15 28 

    

4 

Szkolenie: IPC-7711B/7721B CIS Naprawa i 

modyfikacja układów elektronicznych oraz płyt 

drukowanych (pełen zakres normy) – 5-dniowe 

szkolenie 

1 18 18 

    

5 

Szkolenie: IPC-J-STD-001E CIS Wymagania dla 

lutowanych zespołów elektrycznych i 

elektronicznych– 5-dniowe szkolenie 

1 12 12 
    

                                                      
1
  Zgodnie z artykułem 43 ustęp 1, punkt 29a ustawy o VAT, powyższe szkolenia zwolnione są z podatku VAT i cena 

netto=cena brutto 
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6 

Szkolenie: IPC/WHMA-A-620A CIS + zajęcia 

praktyczne; Wymagania i akceptacje dla montażu 

kabli oraz wiązek przewodów + zajęcia praktyczne 

z lutowania– 4-dniowe szkolenie 

7 15; 16; 17 109 

    

KWOTA ŁĄCZNIE:   

 

 

IV. Oświadczenie 

• Cena podana w ofercie uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

• Zobowiązuję/my się wykonać przedmiot zamówienia w terminie od 01.04.2014r. do 31.03 2015 

roku; 

• Zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/my zastrzeżeń; 

• Jestem/śmy związany/i/a niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania 

ofert wskazany w zaproszeniu do składania ofert. 

 

 

 

 

 

………………………………………………………….  
(imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) 

(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

 


