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Zał. nr 1
FORMULARZ OFERTY

DOTYCZY: prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców w ramach
projektu „TIK? Tak!”
Dane Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia:
……………………………………………………………………………………………………………
Nazwa (firma) / Imię i Nazwisko
……………………………………………………………………………………………………………
Adres Wykonawcy

NIP/PESEL………………………………………………..REGON……………………………………
………
Dane kontaktowe:
Telefon/faks…………………………………………………………………………………
adres e-mail…………………………………………………………………………………
Odpowiadając na zapytanie ofertowe z dnia 03.04.2017 r. oświadczam, iż zgadzam się na wykonanie
zamówienia według określonych w nim wymagań i oferuję następujące warunku finansowe za
prowadzenie zajęć w szkole w części:
Część

Przedmiot zamówienia

Część A

prowadzenie grupy wsparcia dla
rodziców w Gimnazjum nr 131
ul. Michała Drzymały 1, 02495 Warszawa

Część B

prowadzenie grupy wsparcia dla
rodziców w Gimnazjum nr 132
u. Dzieci Warszawy 42, 02-495
Warszawa,

Cena netto za
godz.*)

Cena brutto
za godz.

Stawka
VAT*)

Suma:
* nie dotyczy osób fizycznych

Wartość
zamówienia
(30 godz.)
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Do oferty załączam dokumenty potwierdzające wymagania określone w zapytaniu w punkcie 1:
L.p.

Wykaz wymogów określonych w zapytaniu:

Nazwa załączonego dokumentu
potwierdzającego spełnienie
wymogu

1

posiada ukończone studia wyższe w zakresie
psychologii/pedagogiki

2

przygotowanie pedagogiczne

3

udokumentowane doświadczenie w pracy
psychologa/pedagoga w zakresie wsparcia rodziców
młodzieży gimnazjalnej

…………………………

………………………………………….

Miejscowość, data

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej
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Oświadczenia i zobowiązania:

1. Oświadczam, że jestem zdolny lub dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2. Oświadczam, że złożona przeze mnie oferta w pełni odpowiada wszystkim wymaganiom
Zamawiającego wskazanym w zapytaniu,
3. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do zawarcia umowy na wykonanie
przedmiotu zamówienia w formie pisemnej w terminie ustalonym z Zamawiającym.
4. Oświadczam, że zrealizuję zamówienie w terminie wskazanym w zapytaniu.
5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a
w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – również w zakresie firmy, na potrzeby
związane z zamówieniem publicznym, w ramach którego składam swoją ofertę. Ponadto
wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości zaproponowanej ceny za
realizację zamówienia. (pkt. dotyczy Oferentów będących osobami fizycznymi, w tym
prowadzącymi działalność gospodarczą).
6. Oświadczamy, że znany jest mi fakt, iż dane identyfikujące podmiotu, który reprezentuję,
stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej, które podlegają udostępnianiu w trybie przedmiotowej
ustawy. Ponadto wyrażam zgodę na podanie do publicznej wiadomości wysokości
zaproponowanej ceny za realizację zamówienia (pkt. dotyczy Oferentów będących osobami
prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa
przyznaje zdolność prawną).
7. Oświadczam, że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (zgodnie z
definicją z zapytania ofertowego).

…………………………

………………………………………….

Miejscowość, data

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej

