Załącznik Nr 1 do Zapytania Ofertowego nr 3/TDE/2017
Nazwa i adres Zamawiającego:
Fundacja OKNO NA WSCHÓD
15-099 Białystok, ul. Legionowa 14/16 lok. 101

FORMULARZ OFERTOWY
Ja, niżej podpisana/-y ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… składam ofertę w odpowiedzi
na Zapytanie Ofertowe nr 3/TDE/2017 ogłoszone w dniu 23.08.2017 r., dotyczące przygotowania i realizacji zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla
uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego, zajęć rozwijających zdolności uczniów, kół zainteresowań, projektów
edukacyjnych, zajęć specjalistycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
oraz o charakterze terapeutycznym dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół w Brańsk w ramach projektu pt. „TAK dla edukacji – wzmocnienie
atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Brańsku”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020”.
A. Dane osobowe i kontaktowe Oferenta
1

Imię / imiona

2

Nazwisko

3

PESEL / NIP

4

Kod pocztowy, miejscowość

5

Ulica, nr domu / lokalu

6

Telefon do kontaktu

7

Email

1

B. Przedmiot zamówienia

Nr części
zamówienia
zadeklarowany
1
do realizacji

1

Nazwa części zamówienia

Deklarowan
a liczba
godzin zajęć
do realizacji
w danej
części
zamówienia

Określenie
poziomu
nauczania
(szkoła, klasa,
itp.) w danej
części
zamówienia

Deklarowana
cena brutto za
godzinę
zajęć

Doświadczenie
zawodowe w
pracy z
uczniami
/dziećmi (liczba
lat pracy)

Załączniki
(podać liczbę sztuk)

Program
zajęć

Wymagane
wykształceni
e zgodnie z
częścią
zamówienia

Studia
podyplomow
e / szkolenia
zgodnie z
częścią
zamówienia

Oświadcze
nia:
Zał.nr 2,
Zał. nr 3

W razie potrzeby zwiększyć liczbę wierszy tabeli

Oświadczam, iż :
- spełniam kryteria podstawowe określone w Zapytaniu Ofertowym nr 3/TDE/2017 w zakresie zaoferowanych do realizacji części zamówienia,
- jestem uprawniona/-y do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia działalności, posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenia,
- podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia.
- jestem dyspozycyjny w okresie realizacji zamówienia w terminach niezbędnych do realizacji zaoferowanych zajęć, które szczegółowo zostaną ustalone po
wyborze Wykonawców przedmiotu zamówienia,
- moje łącznie zaangażowanie zawodowe nie przekracza 276 godzin miesięcznie,
- zapoznałam/-łem się z warunkami niniejszego zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.

………………………………………………………………….
Miejscowość, data

…………………….....................................................
czytelny podpis Oferenta

2

