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          Załącznik nr 1 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Zamawiający: Centrum Kształcenia Lider Damian Królicki 
Ul. Warszawska 28 
62-200 Gniezno 
NIP 7841350073 
 REGON 300323260 
Mail: sekretariat@cklider.pl  
Tel. 61 426 39 43 

 

Dane Wykonawcy:  
 
 
 
 
 
 

 

Przedmiot zamówienia:  
 
1.Część I przedmiotu zamówienia:  
Kurs magazyniera z obsługą wózka 
jezdniowego (160h/1os.) 
 
2. Część II przedmiotu zamówienia:  
Kurs  sprzedawcy z obsługą kas                      
i terminali płatniczych  z 
fakturowaniem (120h/1os.) 
 
3.Część III przedmiotu zamówienia:  
Kurs kierowca samochodu 
ciężarowego (kat. C) – (50h/1os.) 
 
4.Część IV przedmiotu zamówienia:  
Kurs  kadr i płac z obsługą programu 
płatnik i symfonia 100h/1 os.) 
 
5.Część V przedmiotu zamówienia:  
Kurs koparko–ładowarki (220h/1os.) 
 
6.Część VI przedmiotu zamówienia:  
Kurs opiekuna osób starszych i dzieci 
(100h/1os.) 

Wpisać odpowiednie części zamówienia, na które Wykonawca 
składa dokumenty. 
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Cena jednostkowa za 
Usługi: 

1.Część I przedmiotu zamówienia:  Kurs magazyniera                    
z obsługą wózka jezdniowego (160h/1os.) 
Cena brutto za 1 osobę ………………………………………….PLN 

(słownie ……………………………………………………………………………) 

Cena brutto za całość części ………………………………………..PLN 

(słownie ……………………………………………………………………………) 

 

2. Część II przedmiotu zamówienia:  Kurs  sprzedawcy                   
z obsługą kas i terminali płatniczych  z fakturowaniem 
(120h/1os.) 
Cena brutto za 1 osobę ………………………………………….PLN 

(słownie ……………………………………………………………………………) 

Cena brutto za całość części ………………………………………..PLN 

(słownie ……………………………………………………………………………) 

 
 
3.Część III przedmiotu zamówienia:  Kurs kierowca 
samochodu ciężarowego (kat. C) – (50h/1os.) 
Cena brutto za 1 osobę ………………………………………….PLN 

(słownie ……………………………………………………………………………) 

Cena brutto za całość części ………………………………………..PLN 

(słownie ……………………………………………………………………………) 
 
4.Część IV przedmiotu zamówienia:  Kurs  kadr i płac z 
obsługą programu płatnik i symfonia 100h/1 os.) 
Cena brutto za 1 osobę ………………………………………….PLN 

(słownie ……………………………………………………………………………) 

Cena brutto za całość części ………………………………………..PLN 

(słownie ……………………………………………………………………………) 
 
5.Część V przedmiotu zamówienia:  Kurs koparko–
ładowarki (220h/1os.) 
Cena brutto za 1 osobę ………………………………………….PLN 

(słownie ……………………………………………………………………………) 

Cena brutto za całość części ………………………………………..PLN 
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(słownie ……………………………………………………………………………) 
 
6.Część VI przedmiotu zamówienia:  Kurs opiekuna osób 
starszych i dzieci (100h/1os.) 
Cena brutto za 1 osobę ………………………………………….PLN 

(słownie ……………………………………………………………………………) 

Cena brutto za całość części ………………………………………..PLN 

(słownie ……………………………………………………………………………) 
 

 

 

 

………………………………………………….. 

Data i Podpis Wykonawcy 
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