.....................................................
(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

FORMULARZ

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
Nr ZP.271.12.2017/RPO

OFERTOWY

Przedmiot zamówienia:
Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów/uczennic szkół, dla których organem prowadzącym
jest Gmina 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.

Nazwa Wykonawcy....................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................................
woj. ……………………..……………………………………………………………………….
NIP ……………………………………… REGON...………………….………………………
tel.: ………………………………………..……………………………………………………..
nr faksu: …………………………..……………………………………………………………..
adres e-mail: …………………………………………………………………………………….
Osoba/osoby uprawniona/e do podpisania umowy i pełniona funkcja (zgodnie z dokumentem
rejestrowym)
imię i nazwisko ..........................................................................................................................................

Osoba do kontaktu:
imię i nazwisko ..........................................................................................................................................
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W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem zamówienia jest organizacja zajęć
pozalekcyjnych dla uczniów/uczennic szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina
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:

Zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Regulaminu konkursu RPPM.03.02.01-IŻ.01-22-001/15, stawka za
jedną godzinę lekcyjną (45 minut) zajęć nie może być wyższa niż 100,00 zł.
Zadanie 1. Organizacja zajęć podnoszących kompetencje matematyczne i przyrodnicze oraz
zwiększające poziom kreatywności i innowacyjności w ww.. Zadanie obejmuje:

Lp
.
1.

2.

3.
4.
5

Nazwa poddziałania
Zajęcia podnoszące kompetencje
matematyczne: Pogotowie
matematyczne, dyskalkulia 4-9
Zajęcia podnoszące kompetencje
matematyczne, poziom
kreatywności i rozwijające:
Matematyczni eksperci
Zajęcia podnoszące kompetencje
przyrodnicze - Przyroda klasy 4-6
Zajęcia podnoszące kompetencje
przyrodnicze, rozwijające - Koło
przyrodnicze 4-6,
Zajęcia podnoszące kompetencje
przyrodnicze, rozwijające - Młody
ekolog 1-3

Łączny wymiar
zajęć
pozalekcyjnych
(2017 r. i 2018 r.)

Cena netto
(zł)

VAT

Cena
brutto (zł)

Cena
jednostkow
a za
godzinę (zł)

256

128

236
896
64

Zadanie 2. Organizacja zajęć podnoszących kompetencje w zakresie języków obcych oraz
zwiększające poziom kreatywności i innowacyjności w ww. Zadanie obejmuje:
Lp
.
1.

2.

Nazwa poddziałania
Zajęcia podnoszące kompetencje w
zakresie języka obcego – język
angielski 1-9
Prowadzenie zajęć podnoszących
kompetencje w zakresie języka
obcego – Z angielskim przez świat
- rozwijające 1-9

Łączny wymiar
zajęć
pozalekcyjnych
(2017 r. i 2018 r.)

Cena netto
(zł)

VAT

Cena
brutto (zł)

Cena
jednostkow
a za
gadzinę (zł)

1920

896

Zadanie 3. Organizacja zajęć podwyższających kompetencje społeczne, ograniczające bariery
środowiskowe. Zadanie obejmuje:

1.

Nazwa poddziałania
Zajęcia podwyższające
kompetencje społeczne,
ograniczające bariery
środowiskowe – Terapia
pedagogiczna

Cena netto
(zł)

VAT

Cena
brutto (zł)

Cena
jednostkow
a za
godzinę
lekcyjną (zł)

256
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Lp
.

Łączny wymiar
zajęć
pozalekcyjnych
(2017 r. i 2018 r.)

Zadanie 4. Organizacja zajęć podwyższających poziom kreatywności i innowacyjności oraz
podnoszących kwalifikacje ICT. Zadanie obejmuje:

Lp
.

1.

2.

Nazwa poddziałania
Zajęcia podwyższające poziom
kreatywności i innowacyjności
oraz podnoszących kwalifikacje
ICT - Programowanie (BRMCK)
Zajęcia podwyższające poziom
kreatywności i innowacyjności
oraz podnoszących kwalifikacje
ICT – Koło informatyczne (BRK)

Łączny wymiar
zajęć
pozalekcyjnych
(2017 r. i 2018 r.)

Cena netto
(zł)

VAT

Cena
brutto (zł)

Cena
jednostkow
a za
godzinę
lekcyjną (zł)

296

192

Zadanie 5. Organizacja zajęć rozwijających kompetencje pracy w grupie oraz kreatywność
indywidualną. Zadanie obejmuje:

Lp
.
1.
2.

Nazwa poddziałania
Internetowy serwis publikacji
uczniowskich 1-9
Drama - funkcje społeczne z
elementami publikacji w sieci 1-6

Łączny wymiar
zajęć
pozalekcyjnych
(2017 r. i 2018 r.)

Cena netto
(zł)

VAT

Cena
brutto (zł)

Cena
jednostkow
a za
godzinę
lekcyjną (zł)

256
128

Zadanie 6. Organizacja zajęć podnoszących kompetencje z przedmiotów ścisłych (fizyka, chemia)
oraz biologii i geografii dla uczniów gimnazjów z gminy Chmielno. Zadanie obejmuje:

Lp
.
1.
2.
3.

Nazwa poddziałania
Zajęcia podnoszące kompetencje z
fizyki
Zajęcia podnoszące kompetencje z
chemii
Zajęcia podnoszące kompetencje z
biologii

Łączny wymiar
zajęć
pozalekcyjnych
(2017 r. i 2018 r.)

Cena netto
(zł)

VAT

Cena
brutto (zł)

Cena
jednostkow
a za
godzinę
lekcyjną (zł)

128
162
162

Zadanie 7. Organizacja zajęć podwyższających poziom umiejętności z zakresu planowania ścieżki
edukacyjno – zawodowej. Zadanie obejmuje:

Lp
.

Nazwa poddziałania

Łączny wymiar
zajęć
pozalekcyjnych
(2017 r. i 2018 r.)

1.

Zajęcia podwyższające poziom
umiejętności z zakresu planowania
ścieżki edukacyjno-zawodowej –
Jacy jesteśmy-predyspozycje
zawodowe

516

Cena netto
(zł)

VAT

Cena
brutto (zł)

Cena
jednostkow
a za
godzinę
lekcyjną (zł)
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Ww. koszty należy podać w PLN do drugiego miejsca po przecinku, zaokrąglając matematycznie.

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/ zawiera 1 (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/rachunku Zamawiającemu za każdy miesiąc
realizacji zajęć.

.....................................
Miejscowość/Data

....................................................................
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy (ów)

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

