
 

PROJEKT BIAŁOSTOCKA SZKOŁA ĆWICZEŃ JEST WSPÓŁFINANSOWANY  
ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ  W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

Załącznik nr 1 formularz ofertowy 

Znak postępowania: 1/BSC/POWER/020 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane kontaktowe Wykonawcy: 

Nazwa Wykonawcy  

Adres siedziby, 

kod, miasto, ulica, telefon. mail 
 

Osoba/osoby upoważniona/e    
do składania oświadczeń woli w 

imieniu* Wykonawcy 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/BSC/POWER/020 dotyczące pełnienia funkcji 

eksperta przedstawiciela instytucji wspomagania - członka Zespołu ds. Rozwoju Szkoły 

Ćwiczeń w ramach projektu nr POWR.02.10.00-00-3033/20 „Białostocka szkoła ćwiczeń”, 

który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oświadczam/y, że: 

 Oferuję wykonanie zamówienia cześć 1 w zakresie usługi eksperta członka Zespołu 

ds. Rozwoju Szkoły Ćwiczeń- przedstawiciela instytucji wspomagania –przedstawiciel 

poradni psychologiczno-pedagogicznej- za cenę brutto** za godzinę: …………………. 

PLN  (słownie: ……………….…………………..…………… złotych) 

 Oferuję wykonanie zamówienia cześć 2 w zakresie usługi eksperta członka Zespołu 

ds. Rozwoju Szkoły Ćwiczeń- przedstawiciela instytucji wspomagania –przedstawiciel 

ośrodka doskonalenia nauczycieli - za cenę brutto** za godzinę: …………………...…. 

PLN  (słownie: ……………….…………………………………………………złotych) 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnoszę do niego 

żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczam, iż jestem uprawniony/a do wykonywania wymaganej przedmiotem 

zamówienia działalności, posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponuje 

potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania usługi. 

3. Oświadczam, że Wykonawca samodzielnie spełnia warunki dotyczące wiedzy  

i doświadczenia / dysponuje na potrzeby realizacji zamówienia osobą 

……………………………………………. (imię i nazwisko), która spełnia warunki 

dotyczące wiedzy i doświadczenia1, mianowicie: 

 

                                                           
1  niepotrzebne skreślić  
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 CZĘŚĆ 12  

a. wykształcenie wyższe mgr; 

b. zatrudnienie w poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

c. kurs kwalifikacyjny/studia podyplomowe z obszaru zarządzania oświatą lub pełnienie 

funkcji kierowniczej w placówce systemu oświaty min. (3 lata); 

d. doświadczenie zawodowe min. 3 letnie związane z pracą z nauczycielami w instytucji 

wspomagania; 

e. doświadczenie związane z procesowym wspomaganiem szkół (min. 2 lata);  

f. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/doradztwa dla nauczycieli (min. 50 godzin 

dydaktycznych); 

 

 CZĘŚĆ 23   

a. wykształcenie wyższe mgr; 

b. zatrudnienie w poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

c. kurs kwalifikacyjny/studia podyplomowe z obszaru zarządzania oświatą lub pełnienie 

funkcji kierowniczej w placówce systemu oświaty min. (3 lata); 

d. doświadczenie zawodowe min. 3 letnie związane z pracą z nauczycielami w instytucji 

wspomagania; 

e. doświadczenie związane z procesowym wspomaganiem szkół (min. 2 lata);  

f. doświadczenie w prowadzeniu szkoleń/doradztwa dla nauczycieli (min. 50 godzin 

dydaktycznych); 

 

4. Oświadczam, iż jestem dyspozycyjny w całym okresie realizacji zamówienia. 

5. Oświadczam, że usługi, zaoferowane w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, spełniają 

wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym. 

6. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie 

zamówienia. 

7. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania 

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Oświadczam, że podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca  

z tytułu realizacji zamówienia. 

9. Oświadczam, iż wszystkie informacje podane w niniejszym Formularzu ofertowym są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione w pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy ich przedstawianiu. 

                                                           
2 proszę zaznaczyć właściwą część 

3 proszę zaznaczyć właściwą część 
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10. Nie Zastrzegam/y/Zastrzegam-y***, aby następujące informacje nie były udostępniane, 

gdyż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa****. 

11. Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – jeśli dotyczy. 

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

12. Oświadczam/y, że Wykonawca: spełnia warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

a. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - jeżeli dotyczy; 

b. posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - jeżeli dotyczy; 

d. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi 

wykształcenie wyższe, wiedzę i doświadczenie – jeżeli dotyczy. 

13. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.  

 

……………………………………   …………………………………………       

Miejscowość, data                                                                   Czytelny podpis Wykonawcy 

lub pieczęci firmowe i podpis/y osób upoważnionych  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

 

 

** cena powinna uwzględniać podatek VAT, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega 

obciążeniu tym podatkiem. Wykonawca w cenie oferty uwzględni wszystkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją 

przedmiotu zamówienia, w tym wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku z udzieleniem zamówienia w ramach 

umowy cywilnoprawnej z osobą fizyczną (wszystkie obciążenia publicznoprawne, w tym składki na ubezpieczenia społeczne 

i zdrowotne oraz zaliczki na podatek – jeżeli dotyczy). 

***Skreślić w przypadku gdy Oferent wnosi o zastrzeżenie wraz z podaniem w treści oferty zakresu zastrzeżenia. 

****Aby uznać określoną informację za tajemnicę przedsiębiorstwa, musi ona spełniać łącznie 3 warunki: mieć charakter 

techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub posiadać wartość gospodarczą; być tajemnicą, co oznacza, że 

nie została ujawniona do publicznej wiadomości oraz podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania 

poufności. W przypadku składania oferty wspólnej wymagane jest podanie nazw i adresów wszystkich podmiotów 

składających ofertę wspólną, chyba że zastrzeżenie dotyczy informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wyłącznie 

jednego z Wykonawców składających ofertę wspólnie 

 


