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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
.....................................................     Nr ZP.271.8.2017/RPO 
(Pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 

 

F O R M U L A R Z     O F E R T O W Y 

 

Przedmiot zamówienia: 

 
Organizacja cyklu kursów dla nauczycieli/nauczycielek oraz audytu metodycznego zatrudnionych w 

szkołach podstawowych lub gimnazjalnych z terenu gminy Chmielno  

 

Nazwa     Wykonawcy ..................................................................................................................  

Adres ............................................................................................................................................  

woj. ……………………..………………………………………………………………………. 

NIP ……………………………………………...………………………………………………  

tel.: ………………………………………..…………………………………………………….. 

nr faksu: …………………………..…………………………………………………………….. 

adres e-mail: ……………………………………………………………………………………. 

Osoba /osoby uprawniona/e do podpisania umowy (zgodnie z dokumentem rejestrowym)  

imię i nazwisko .......................................................................................................................................... 

Osoba do kontaktu: 

imię i nazwisko .......................................................................................................................................... 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest organizacja cyklu kursów 

oraz audytu metodycznego dla nauczycieli/nauczycielek zatrudnionych w szkołach podstawowych lub 

gimnazjalnych z terenu gminy Chmielno w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa jakości edukacji na 

terenie Gminy Chmielno”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej, Działanie 3.2 Edukacja ogólna, Oś Priorytetowa 3 

Edukacja, składam niniejszą ofertę, oświadczając jednocześnie że akceptuję w całości  wszystkie 

warunki zawarte w zapytaniu ofertowym oferując za wykonanie zamówienia:  
 

Cena netto: ………………… zł, VAT ………………… zł, Cena brutto: ………………….. zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………….. 

W tym za poszczególne kursy: 



 

 

St
ro

n
a 

 2
 

Lp. 
Nazwa kursu wg załącznika 

nr 1 do SWIZ 

Liczba 

godzin  

Liczba 

uczestników  

w jednej 

grupie 

Liczba 

grup 

Cena 

netto  

(zł) 

VAT 
Cena brutto  

(zł) 

Cena jednostkowa 

za osobę (zł) 

Koszt 

stały 

Kosz 

zmienny 

1.  Kurs 1: Metoda projektu         

2.  

Kurs 2: Nauka 

programowania metodą 

odwróconej lekcji 

        

3.  

Kurs 3: Tworzenie i 

zarządzanie 

publikowaniem treści 

edukacyjnych  

        

4.  

Kurs 4: Wykorzystanie 

edukacji 

eksperymentalnej 

(problemowej) w 

nauczaniu przedmiotów 

ścisłych 

        

5.  

Kurs 5: Wykorzystanie 

narzędzi sieciowych i 

urządzeń mobilnych w 

kształceniu 

problemowym 

        

6.  

Kurs 6: Nauka języka 

obcego metodą 

symulacji. Wsparcie 

narzędziem sieciowym 

metodyki odwróconej 

lekcji 

        

7.  
Kurs 7: Współpraca z 

rodzicami   
        

8.  

Kurs 8: Wykorzystanie 

edukacji 

eksperymentalnej w 

nadrabianiu 

kompetencji 

fizykochemicznych  

        

9.  

Kurs 9: Metody 

zapamiętywania, 

koncentracji i techniki 

motywowania w 

edukacji szkolnej i 

pozaszkolnej ze 

wspomaganiem NT  

        

10.  

Kurs 10: Wykorzystanie 

oprogramowania i 

narzędzi realizujących 

terapie i wsparcie 

pozaszkolne terapii 

logopedycznej, dysgrafii 

i dyskalkulii 

        

11.  Audyt metodyczny  Nie dotyczy 
Nie 

dotyczy 
   

Nie 

dotyczy 

Nie 

dotyczy 

 

Ww. koszty należy podać w PLN do drugiego miejsca po przecinku, zaokrąglając matematycznie. 
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Ponadto: 

1. Oświadczam(y), że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania 

przedmiotowego zamówienia, narzuty i podatki i została ona oszacowana z uwzględnieniem 

wszystkich warunków określonych w zapytaniu ofertowym. 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym 

i zgodnie z harmonogramem realizacji zatwierdzonym przez Zamawiającego przed 

podpisaniem umowy.  

3. Oświadczamy, że osoby, które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia 

do zrealizowania przedmiotu zamówienia i zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy 

dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające doświadczenie i kwalifikacje 

zawodowe osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

4. Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Oświadczam(y), że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

6. Oświadczam(y), że powierzymy podwykonawcom wykonanie następujących części 

zamówienia:  

……………………………………………………………………………................................... 
(jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) 

7. Oświadczam(y), że oferta nie zawiera/ zawiera1 (właściwe podkreślić informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: 

……………………………………………………………………………................................... 

……………………………………………………………………………................................... 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w przedmiotowym postępowaniu. 

Termin płatności – 30 dni od daty doręczenia faktury/faktury za poszczególne kursy/audyt metodyczny 

Zamawiającemu po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia. 

 

 
 
 

.....................................                                           .................................................................... 
                              Miejscowość/Data          Podpis(y) osoby(osób)   upoważnionej(ych)do podpisania    

                                                                                                     niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (ów) 
 

                                                           
1 W przypadku braku zakreślenia Zamawiający przyjmuje, że oferta nie zawiera informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa 
 


