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FORMULARZ OFERTOWY 

 (przedmiot zamówienia prowadzony poniżej kwoty 130 000 złotych realizowany bez 
stosowania przepisów ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych). 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.:  

 
„Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych”. 
 

 
Dane Zleceniobiorcy:  

Nazwa: 

SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA 

SZKOLENIA BHP 

SZKOLENIA EDUKACYJNE 
 

Adres (siedziba): 

centrala firmy we Warszawie 

04-028 Warszawa Polska  

Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 219 
https://www.bhp-szkoleniaonline.pl 
 

Województwo: MAZOWIECKIE 

NIP: 8881161597   REGON910334923 

REGON: 

 
 
Osoba upoważniona do reprezentacji Zleceniobiorcy i podpisująca ofertę: 
Imię i Nazwisko 

LESZEK ŁADZIŃSKI 

Numer telefonu 

535544855 

Adres e-mail 

lama.travel@wp.pl 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Zapytania 
Ofertowego, w tym w szczególności opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2)  
i wzoru umowy. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z dokumentami postępowania oraz wyjaśnieniami  
i zmianami, przekazanymi przez Zleceniodawcy i uznajemy się za związanych 
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

https://www.bhp-szkoleniaonline.pl/?fbclid=IwAR1uhF4QeAGOVbhRoNXLfvo4nxwzNOWv0D2y4cgr3nJ2PSt9CgtUjHyqtug
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3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia, za każdy miesiąc świadczenia usługi, mającej charakter stały,  
w kwocie: 

 

Wartość netto Stawka 
VAT 

Wartość brutto 

 
18 jednostekX 150=2700   

 
Podstawa prawna zwolnienia z vat   

Art. 113 ustawa o vat 
 

0,00  
 

2700  ,00 

 
 
 
 
 
4. Oświadczamy, iż oferowane przez nas usługi spełniają wymagania Zleceniodawcy 

opisane w Zapytaniu Ofertowym oraz zgodnie z specyfikacją opisu przedmiotu 
zamówienia (Załącznik nr 2). 

5. Termin realizacji: od dnia 1.09.2022 r. do dnia 31.08.2024 r., zgodnie z postanowieniami 
treści Zapytania Ofertowego oraz wzoru Umowy. 

6. OŚWIADCZAMY, że: 
1) zapoznaliśmy się ze dokumentami będącymi załącznikami do Zapytania Ofertowego  

i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami 
postępowania, 

2) w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do 
wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia w terminie określonym  
w zapytaniu, 

3) zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w załączniku do 
Zapytania Ofertowego i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 
zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych  
w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę, 

4) w cenie Oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, 
5) jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 

przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty niezwłocznie 
poinformujemy o nich Zleceniodawcę, 

6) całość zamówienia wykonamy własnymi siłami lub za pomocą osób przez siebie 
wskazanych o takich samych kwalifikacjach,  

7) posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia 
określonego w ogłoszeniu o zamówieniu; 

8) znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
niniejszego zamówienia; 

9) dysponuję(emy) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

10) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 

Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w powyższych punktach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
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11.08.22 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
BHP PPOŻ 
CENTRALA FIRMY WARSZAWA/ ODDZ. KRAKÓW / BRZEŚĆ KUJ 

Data, pieczęć i podpis 
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Zachęcamy do kontaktu i skorzystania z usług  
+48 535 544 855 
lama.travel@wp.pl 
Z wyrazami szacunku 
SALUD Y SEGURIDAD EN LA TRABAJA 
SZKOLENIA BHP 
SZKOLENIA EDUKACYJNE 
T: +48 535 544 855 
T: +48 505 923 469 
lama.travel@wp.pl 
centrala firmy we Warszawie 
04-028 Warszawa Polska  
Al. Stanów Zjednoczonych 51 lok. 219 
https://www.bhp-szkoleniaonline.pl 
oddz. firmy Kraków 
Lipowa 3D 
30-702 Kraków, Polska  
w Krakowie mamy salę konferencyjną do szkoleń do dyspozycji 
oddz. w kuj-pom 
Brześć Kuj 87-880 
Kolejowa 10/4 
http://www.bhp-szkoleniaonline.pl    ref   na  stronie 
https://youtu.be/14BMENUQZWk 
http://www.bhp-szkoleniaonline.pl 
Jesteśmy firmą, która zajmuje się szkoleniami i nadzorem BHP, opracowywaniem systemu 
HACCP do celów sanitarnych oraz turystyką. Nasz zespół to doświadczeni specjaliści, którzy 
posiadają niezbędne uprawnienia do wykonywania zawodu – m.in. specjalista do spraw 
BHP, specjalistów ds. ppoż, oraz inspektor do spraw Ochrony Danych Osobowych. 
Gwarantujemy kompleksową obsługę oraz indywidualne podejście do potrzeb każdej firmy. 
obsługa w kraju i poza granicami 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bhp-szkoleniaonline.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR2B0rU70n-cZHmTplm3arj-yg7VBGNTwkw-IT8ZL9hNkPBHdrYfk4xUgVs&h=AT2MGpHcGUerfomQl_0D9KQVBWotshqljJE-_kPw_KicwWQd3oARK3pT_NXYzaPqpi8Mmk2fz_WdBrbFUX6xjrTAXIlo-vaoxiHYBly9F8nWhfJivn994FMRW0jz2onHbOX0&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0KzQ2Hzq4V3g5m-kLbfA_7zQU4a780hWW-5DkkrIEmS2oqwCwTWTbihrP4EJZYFf53ZdGs4MUZ6rrYC0hrAwRSkbU4PB2aqlC_U_OI4cNOuelyXuiaovi704oQO6pruJnkmr3B4B1zlaCLPlAqiPgUGQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bhp-szkoleniaonline.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3HlniyE534QWavxQ_WDId-C3MWRHa21QsFxTFBr3CS5F6_cmv9CJomr7Y&h=AT3P3OL6ZSkD6nEwCkiDwYdpJf2Jz4KZMl7NrkLpaXXfEd4OyiHZgpO79H3fdQvOckkQuuvzNq0ypOpbDHK1RLWR3Loecw3AqZCFQBVW9oZeNeqW-pPcG-9JNu6WqAjNewva&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0KzQ2Hzq4V3g5m-kLbfA_7zQU4a780hWW-5DkkrIEmS2oqwCwTWTbihrP4EJZYFf53ZdGs4MUZ6rrYC0hrAwRSkbU4PB2aqlC_U_OI4cNOuelyXuiaovi704oQO6pruJnkmr3B4B1zlaCLPlAqiPgUGQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F14BMENUQZWk%3Ffbclid%3DIwAR0fsuQBV02QYb1a5qkM1YnZiHW5II5n2sE11QyTgbStvc30oiLHEE23gbA&h=AT3pHo_78FiCLBxhMC6tW6LRhlZJNc257Ku_3RpeaR2Yuyclw65A3yhMJRupnzPIgXBqjMJvy_yZovgpkaK9GnJ94jCEli7stgTMEnYXiDus7wd4SZLpf9eQNY-jNBJA_n37&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0KzQ2Hzq4V3g5m-kLbfA_7zQU4a780hWW-5DkkrIEmS2oqwCwTWTbihrP4EJZYFf53ZdGs4MUZ6rrYC0hrAwRSkbU4PB2aqlC_U_OI4cNOuelyXuiaovi704oQO6pruJnkmr3B4B1zlaCLPlAqiPgUGQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.bhp-szkoleniaonline.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR20XFPrqmnrZOYG7x3kxdIDvdEX5cNKgZDYPQ3a2df8BBWX8X0Sex76BgM&h=AT3P3OL6ZSkD6nEwCkiDwYdpJf2Jz4KZMl7NrkLpaXXfEd4OyiHZgpO79H3fdQvOckkQuuvzNq0ypOpbDHK1RLWR3Loecw3AqZCFQBVW9oZeNeqW-pPcG-9JNu6WqAjNewva&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT0KzQ2Hzq4V3g5m-kLbfA_7zQU4a780hWW-5DkkrIEmS2oqwCwTWTbihrP4EJZYFf53ZdGs4MUZ6rrYC0hrAwRSkbU4PB2aqlC_U_OI4cNOuelyXuiaovi704oQO6pruJnkmr3B4B1zlaCLPlAqiPgUGQ

