FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 2/ES/2017 z dnia 03.05.2017 r. składam ofertę na
przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „EDUKACJA SPECJALNA W POWIECIE BIELSKIM”.
A. DANE OSOBOWE I KONTAKTOWE OFERENTA:
1.

Imię (imiona)

2.

Nazwisko

3.

NIP/PESEL

4.

Kod pocztowy, miejscowość

5.

Ulica, numer domu / lokalu

6.

Telefon, e-mail

B.

PRZEDMIOT OFERTY (w tabeli należy wpisać deklarowaną liczbę godzin)

L.p.

Zajęcia specjalistyczne

1.
C.

Dogoterapia

Łączna liczba godzin do
realizacji
w okresie 2 lat
(4 semestry)

Deklarowana liczba godzin
do realizacji w okresie 2 lat

180h

OFEROWANE CENA

Oferuję realizację wskazanych powyżej zajęć:
1.Dogoterapia - za cenę brutto ………………zł/godz. (słownie:……………………………………………………………………….… zł)

Oświadczam, iż spełniam kryteria podstawowe określone w Zapytaniu ofertowym:
1. Wykształcenie wyższe mgr z przygotowaniem pedagogicznym
2. Kwalifikacje kierunkowe oraz kompetencje merytoryczne, dydaktyczno-metodyczne z
zakresu wskazanych do prowadzenia zajęć
3. Doświadczenie w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną i/lub uczniami z
autyzmem – min. 5 lat:
nazwa pracodawcy

okres zatrudnienia
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stanowisko

1.

2.

3.
4.
5.
6.

Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia
działalności, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuję potencjałem
technicznym niezbędnym do wykonania usługi.
Oświadczam, iż jestem dyspozycyjny w całym okresie realizacji zamówienia, w szczególności w
dni robocze w godz. 08.00 – 15:00 przy czym jestem świadomy, że konkretne terminy spotkań
zostaną ustalane po zrekrutowaniu i uwzględnieniu potrzeb uczestników projektu.
Oświadczam, iż moje łączne zaangażowanie zawodowe nie przekracza 276 godzin miesięcznie.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje do przygotowania oferty.
W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy
w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu
realizacji zamówienia.
Załącznikami do niniejszego formularza ofert stanowiącymi integralną część oferty są:

Kserokopie dyplomów i/lub świadectw potwierdzających wykształcenie wyższe mgr z
przygotowaniem pedagogicznym

Kserokopie dyplomów i/lub świadectw potwierdzających kwalifikacje kierunkowe
 Załącznik nr 1 - oświadczenie o spełnianiu kryteriów premiujących
 Załącznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych;

…………………………….............

…………………………………………………….

(miejscowość, data)

(czytelny podpis oferenta)
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