Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy

FORMULARZ OFERTOWY
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 1/2017 z dnia 16.01.2017r. składam ofertę na
przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „NOWE HORYZONTY wiedzy i umiejętności” w zakresie
określonym w części A.
A. PRZEDMIOT OFERTY:
(w tabeli należy wskazać, na którą część zamówienia Oferent składa aplikację wpisując liczbę grup z
danego przedmiotu uwzględniając szkołę, w której chce realizować zamówienie)
Liczba grup w poszczególnych szkołach

Część
zamówienia

Przedmiot

I

Matematyka

II

Matematyka – GEOGEBRA

III

Geografia

IV

Język angielski

V

Biologia

VI

Chemia

VII

Fizyka

VIII

Zajęcia filmowe

IX

Zajęcia teatralne

X

Zajęcia sportowe

Publiczne Gimnazjum Nr 1

Publiczne Gimnazjum Nr 9

B. DANE OSOBOWE I KONTAKTOWE OFERENTA:
1.

Imię (imiona)

2.

Nazwisko

3.

PESEL

4.

Kod pocztowy, miejscowość

5.

Ulica, numer domu / lokalu

6.

Telefon

7.

e‐mail
Biuro projektu:
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1.

C. WYMAGANIA PODSTAWOWE:
(do oferty należy dołączyć
podstawowych)
Wykształcenie

3.

Stopień awansu zawodowego

stosowne

dokumenty

potwierdzające

spełnianie

wymagań

D. WYMAGANIA DODATKOWE:
1.

Cena brutto za 1 godzinę zajęć

2.

Doświadczenie w nauczaniu danego
przedmiotu (liczba lat)

Liczba godzin zajęć pozalekcyjnych z
danego przedmiotu przeprowadzonych z
uczniami w ostatnich 3 latach w postaci
np.
zajęć
fakultatywnych,
zajęć
3.
wyrównawczych, zajęć z uczniami
zdolnymi, przygotowań do olimpiad,
konkursów wiedzy
1. Zostałem/am poinformowany/a, że projekt jest współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 ‐ 2020.
2. Zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym oraz akceptuję zawarte w nim warunki i wnoszę do niego
żadnych zastrzeżeń.
3. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
4. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych.
5. Oświadczam, że posiadam niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotowego zamówienia.
6. Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem ekonomicznym i
technicznym niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Oświadczam, że dane zawarte w formularzu ofertowym są prawdziwe.
8. Oświadczam, że w miesiącu, w którym składam ofertę moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację
wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań
finansowanych z innych źródeł nie przekracza 276 godzin miesięcznie. 1)
9. Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz.926, z późn. zm.
Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem:

…………………………….............
(miejscowość, data)

…………………………………………………….
(czytelny podpis oferenta)

Do formularza załączam:
1. Dokumenty potwierdzające spełnianie wymagań podstawowych, wymienionych i opisanych w punkcie C
niniejszego formularza.
2. CV.
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3. …………………………………………………………
1)

Limit zaangażowania zawodowego, dotyczy wszystkich form zaangażowania zawodowego, w szczególności w przypadku stosunku
pracy do limitu wlicza się czas nieobecności pracownika związanej ze zwolnieniami lekarskimi i urlopem wypoczynkowym, a nie wlicza
się czasu nieobecności pracownika związanej z urlopem bezpłatnym, w przypadku stosunku cywilnoprawnego, samozatrudnienia oraz
innych form zaangażowania – uwzględnia czas faktycznie przepracowany, w tym czas zaangażowania w ramach własnej działalności
gospodarczej poza projektami

Biuro projektu:
Narodowe Forum Doradztwa Kariery; Oddział regionalny — Podlaskie Forum Doradztwa Kariery
ul. Elektryczna 1/3 lok 210/3, 15‐080 Białystok, tel/fax: 85‐651‐02‐50; www.nfdk.pl

