
Załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego – formularz

ofertowy

...................................................                                                          ...........................................
Imię i nazwisko oraz adres, tel Oferenta                                                                                miejscowość i data

FORMULARZ OFERTOWY

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji  koordynatora w szkole 
w   projekcie  pn.  ,, Nasze  dzieci  –  nasza  przyszłość  –  projekt  dla  szkół  Gminy  Kawęczyn” 
dofinansowanym  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wymaganiami określonymi w przedmiotowym Zapytaniu 
ofertowym:

1. Składam ofertę na Część ….. tj. pełnienie funkcji koordynatora w …...........................................
(podać nazwę szkoły)

2.Oświadczam, iż:
a)jestem /nie jestem* zatrudniona  na  umowę o pracę w Szkole..........................................................
…............................................................................................................................................................
b) posiadam / nie posiadam* minimum 10-letnie doświadczenie w pracy nauczyciela 
c) posiadam / nie posiadam* doświadczenie w realizacji projektów w ramach POKL (proszę opisać)
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

3. Proponowane wynagrodzenie za wykonanie usługi
A. za 1 godzinę wykonanej usługi (stawka jednostkowa)...............................................zł brutto
B. za 1 miesiąc 8 godzin x stawka jednostkowa..............................................................zł brutto
W związku z powyższym całość zamówienia = 20 miesięcy określa się na:
Kwota brutto  całego Zamówienia......................................................................................................zł,
słownie...................................................................................................................................................

Projekt „Nasze dzieci - nasza przyszłość -  projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” 
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych



3. Oświadczam, że:
a) akceptuję termin i warunki realizacji usługi przedstawione w zapytaniu ofertowym;
c) mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzystam z pełni praw publicznych;
d) posiadam stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
e)  nie  byłem/am  skazana  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za  umyślne  przestępstwo  ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
f) jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

…………...............................................
/podpis Oferenta/

  *niepotrzebne skreślić

Projekt „Nasze dzieci - nasza przyszłość -  projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” 
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych


