
Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Dotyczy świadczenia usługi edukacyjnej realizacja 30 godzin gimnastyki korekcyjnej

w Szkole Podstawowej nr 4 w Wodzisławiu Śląskim

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………….… r. składam ofertę na świadczenie 

usługi  edukacyjnej  dotyczącej  realizacji  30  godzin  gimnastyki  korekcyjnej  dla dzieci

z wadami postawy w Szkole Podstawowej nr 4 w Wodzisławiu Śląskim dla potrzeb realizacji 

projektu  „Równy Start Dzieci z Miasta Wodzisław Śląski”  w ramach Poddziałania 9.1.2 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

…………………………………………………………………

Imię i nazwisko wykonawcy

…………………………………………………………………

Adres zamieszkania

…………………………………………………………………

Telefon do kontaktu w sprawie oferty

…………………………………………………………………

Adres e-mail do kontaktu w sprawie oferty 

Oferuj ę wykonanie zamówienia za wynagrodzenie 

za 1 godzinę brutto ….…..……..….. PLN

Całkowite wynagrodzenie brutto …………..……. PLN



1. Oświadczam, iż oferowana cena obejmuje całkowity koszt uwzględniający również koszty

pracodawcy jeśli dotyczy. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do wykonania

zamówienia za wyżej wymienionym wynagrodzeniem.

2. Oświadczam, iż zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń,

a przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia.

3. Oświadczam, iż posiadam wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym I-III,

zobowiązuję się przed podpisaniem umowy dostarczyć kserokopie dokumentów

potwierdzających spełnienie wymagań.

4. Oświadczam, iż posiadam uprawnienia pedagogiczne o kierunku odpowiednim do rodzaju 

zajęć.

5. Oświadczam, iż posiadam roczne doświadczenie w pracy z dziećmi uczęszczającymi do 

szkoły podstawowej.

6. Oświadczam, że:

a) mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych;

b) nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

c) jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.

7. Informuję, że usługi będę realizował/ła jako*:

a) osoba fizyczna na umowę zlecenie (rozliczenia na podstawie rachunków)

b) firma (rozliczenia na podstawie faktur VAT/rachunków)

* niewłaściwe skreślić

8. Oświadczam, iż w czasie realizacji projektu moje łączne zaangażowanie w realizację

zadań we wszystkich projektach w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia

(NSRO) nie będzie przekraczać 240 godzin miesięcznie.

Wyżej wymienione dane osobowe są objęte ochroną prawną na podstawie przepisów ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 

833). Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych – obecnie

i w przyszłości – w celach ewidencyjnych, podatkowych i ubezpieczeniowych związanych

z procesem dokonywania wyboru i ewentualną realizacją zawartej umowy.

……………………………………………………

(czytelny podpis Wykonawcy)


