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INNpuls Sp. z o.o.  
ul. Hetmańska 40A   

35-045 Rzeszów 
tel.: 17 77 88 270  

faks: 17 77 88 273  
e-mail: mpilecki@innpuls.pl  

NIP: 813-35-40-225 
REGON: 180306937 

KRS: 0000301870 

 
OFERTA/ OFFER 

 
W związku z zapytaniem ofertowym z dnia 19.12.2013 r. na zakup licencji technologii szkoleniowej, w 
ramach realizacji projektu „Dywersyfikacja usług INNpuls Sp. z o.o. w Rzeszowie poprzez utworzenie 
Centrum Szkoleń Technicznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 
składamy ofertę sprzedaży: 
 
We would like to submit our offer with reference to Request For Quotation dated 19 Dec. 2013, 
concerning purchasing of a license on professional technology of teaching Technical Aviation 
English as a part of the implementation of the “Diversification of INNpuls service by establishing the 
Technical Training Center” project subsidized within the Podkarpackie Regional Operational 
Programme 2007-2013, Measure 1.2, financed by the European Union.  
 
 

 
LP. Przedmiot oferty 

 
Sztuki Wartość netto 

PLN 
Wartość brutto 

PLN 

Termin 
realizacji 

(data) 

1. 

Licencja technologii szkoleniowej - 
poziom A 
License on technology of teaching – 
level A 

1   31.12.2013 

2. 

Licencja technologii szkoleniowej - 
poziom B 
License on technology of teaching – 
level B 

1   31.12.2013 

3. 

Licencja technologii szkoleniowej – 
Poziom C 
License on technology of teaching – 
level C 

1   31.12.2013 

RAZEM:   - 

 
Termin związania ofertą: 30 dni/ Offer validity: 30 days 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

Pieczęć oferenta 



 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

 
 

 
Oświadczam, iż: 

1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 
2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponujemy potencjałem ekonomicznym  

i technicznym, a także pracownikami zdolnymi do realizacji przedmiotu zamówienia. 
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację przedmiotu zamówienia. 

 
I declare that: 

1. We are authorized to participate in legal transactions as specified by statutory requirements. 
2. We have necessary knowledge and experience, economic potential, and all personnel required to execute the contract. 
3. Our financial and economic situation guaranties the execution of the order. 

 
 

 
Data i podpis osoby upoważnionej/ Date and signature of the authorized person  

 


