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ZAŁĄCZNIK NR 1  

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 

z dnia 17 listopada 2016 r. 
 

Formularz oferty 

 

1. Dane wykonawcy* 

Osoba fizyczna 
Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą 
Firma 

* Zaznaczyć właściwe 

Pełna nazwa/Imię i nazwisko: ................................................................................................ 

Adres: ..................................................................................................................................... 

Numer telefonu/ faxu: ............................................................................................................. 

Adres e-mail: .......................................................................................................................... 

NIP: ........................................................................................................................................ 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do zawarcia umowy 

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

 

2. Cena oferty: 

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z warunkami zamówienia i nie wnoszę do nich 
zastrzeżeń. 
Oświadczam, że usługę edukacyjną opisaną w zapytaniu ofertowym  
wykonam na warunkach zgodnych z treścią przedstawionego zapytania ofertowego przy zastosowaniu 
niżej wymienionych warunków cenowych: 
 

Cena  brutto za 1 godzinę zajęć edukacyjnych: ..................................................................... 

 



 

Wskazana cena brutto jest ceną ryczałtową i uwzględnia wszystkie koszty wykonania 

zamówienia wraz z obowiązującym podatkiem VAT (w przypadku oferentów prowadzących 

działalność gospodarczą) lub z obowiązującymi pochodnymi od wynagrodzenia                                         

(w przypadku osób fizycznych, z którymi zostanie zawarta umowa zlecenie). Cena za 1 godz. 

zajęć edukacyjnych uwzględnia wszystkie koszty związane z ich przeprowadzeniem  (nocleg, 

wyżywienie, dojazd, przygotowanie materiałów itp.) 

 

3. Szczegółowy opis oferowanej usługi: 

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w ramach: 

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

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

................................................................................................................................................ 
( numer i nazwa zadania, liczba godzin  ) 

 

OŚWIADCZAM, że zapoznałem/am się z ogłoszeniem naboru ofert na prowadzenie zajęć 
edukacyjnych : 
…………………………………………………………………………………………............................
......w roku szkolnym 2016/2017  
OŚWIADCZAM, iż uzyskałem/am wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty                               
i wykonania umowy. 

DEKLARUJĘ, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są 

kompletne, prawdziwe i rzetelne. 

UWAŻAM się za związanego/ną niniejszą ofertą przez okres 30 dni wraz z dniem upływu terminu 

składania ofert. 
 

4. Krótki opis  doświadczenia osoby bezpośrednio realizującej zamówienie                                        

w prowadzeniu zajęć wskazanych w ofercie  

 Krótki opis (maksymalnie 1000 znaków) 

Doświadczenie w 

prowadzeniu zajęć 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Spis załączników ( numerowany spis załączników wraz z tytułami ) 

1. ........................................................................ 

2. ........................................................................ 

3. ........................................................................ 

4. ........................................................................ 

5. ........................................................................ 

6. ........................................................................ 

 

 

 

........................................            ...........................           ...................................................... 
          miejscowość                                             data                                              podpis wykonawcy 

 

................................................                                         ....................................................... 
        pieczęć wykonawcy *                                                                            podpis osoby uprawnionej do  

                                                                                                                       reprezentowania wykonawcy 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu 

rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.  z 2016 r. poz. 922 ) 

                                                                                                          

 

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

                                                                                                                      data i podpis wykonawcy 

 

* w przypadku osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub firmę 

 

 

 

 

 

 

 

 


