Załącznik nr 1
Formularz oferty
na potrzeby Projektu „Podkarpackie Centrum Rozwoju Zawodowego - kompleksowy program
aktywizacji osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy” realizowanego przez
Centrum Rozwoju Społeczno - Ekonomicznego, na podstawie umowy o dofinansowanie
Projektu nr POWR.01.02.01-18-0030/17-00 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy
w Rzeszowie

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza

Edukacja i Rozwój na lata 2014 – 2020, I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2
Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty
konkursowe.

Rozeznanie rynku nr 2/PCRZ/KOS/2018
dotyczące kompleksowej realizacji kursu kosmetycznego
Kurs kosmetyczny należy przeprowadzić dla 1 grupy szkoleniowej. Liczebność grupy
– 12 Uczestniczek Projektu w ramach realizacji Zadanie nr 3 projektu pn.
"Podkarpackie Centrum Rozwoju Zawodowego - kompleksowy program aktywizacji
osób do 29 roku życia na podkarpackim rynku pracy" w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na
rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy -projekty konkursowe, nr wniosku o dofinansowanie
POWR.01.02.01-18-0030/17.

1. Dane oferenta:
Nazwa Oferenta:
NIP/REGON
Adres:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

2. Oferuję zrealizowanie zamówienia w n/w cenie:

Lp.

Zakres usługi

Lokalizacja

Cena

Cena brutto za

brutto za

zrealizowanie

przeszkolenie 1

przedmiotu

uczestnika

zamówienia w zł

kursu w zł
Kompleksowa realizacja kursu
kosmetycznego:


Przeprowadzenie zajęć
teoretycznych;
Przeprowadzenie zajęć
praktycznych;
Zapewnienie sali szkoleniowej
z niezbędnym sprzętem;
Zapewnienie wykwalifikowanej
kadry trenerskiej;
Zapewnienie materiałów
szkoleniowych;
Zapewnienie całodziennego
wyżywienia dla Uczestniczek kursu;
Zapewnienie odzieży ochronnej
podczas zajęć praktycznych;
Zapewnienie badań lekarskich oraz
ubezpieczenia NNW dla
Uczestniczek kursu;
Przeprowadzenie egzaminu
wewnętrznego oraz wydanie
zaświadczeń/certyfikatów
potwierdzających nabycie
kompetencji zawodowych.




1.







3.

…..….……….. zł ….………..….. zł

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego
zrealizowania (m.in. zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole
wyboru).

4. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane
zawarte w ofercie są zgodne z prawdą.

...............................................
Miejscowość i data

…………………………………….
podpis i pieczęć Oferenta
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