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Załącznik nr 1 

Formularz ofertowy do ogłoszenia o naborze na stanowisko Specjalisty  

ds. zamówień publicznych w ramach projektu  

„Upowszechnienie edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, 

Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja 
 

1. Oświadczam, że zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 
niego zastrzeżeń. 

2. Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego. 
3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty 

są: 
 

 .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

 .............................................................................................................................. 

PRZEDMIOT 
ZAMÓWIENIA 

Realizacja zamówień publicznych w ramach projektu „Upowszechnienie 

edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chmielno”. 

ZAMAWIAJĄCY Gmina Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno 

http://www.chmielno.pl/
mailto:ugchmielno@wp.pl
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WYKONAWCA  

(imię, nazwisko, 

adres, telefon, fax, 

e-mail ) 

 

NIP/PESEL 

 

 

 

 

Miesięczna kwota 

brutto umowy 

zlecenia 

Kwota brutto 

wynagrodzenia za 

godzinę 

1. Wysokość kwot wynagrodzenia przysługującego za wykonanie zadań w 

ramach projektu będzie zróżnicowana ze względu na czasu realizacji.  

2. Wykonanie zadań musi zostać potwierdzone protokołem odbioru, 

wskazującym prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin 

w danym miesiącu kalendarzowym poświęconym na wykonanie zadań w 

projekcie. Protokół jest warunkiem koniecznym do uzyskania należnego 

wynagrodzenia. 

 

Termin realizacji 

zamówienia  

Od dnia 01.01.2017 r. do dnia zakończenia ostatniego postępowania w 

ramach projektu (nie dłużej niż do dnia 31.08.2018 r). 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach 

rekrutacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji projektu „Upowszechnienie edukacji 

przedszkolnej na terenie gminy Chmielno” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna, Oś Priorytetowa 3 Edukacja 

zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 z 

późn.zm. )  

 

 

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

Miejscowość i data                                                                                                   Podpis 
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