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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTOWY 

Imię i nazwisko lub nazwa oferenta: 

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

Adres:……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

NIP: …………………………………………………………………………………………… 

Telefon:………………………………………………… …………………………………… 

adres e-mail…………………………………………………………………………………. 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji koordynatora projektu pt. 

„Z głową w przyszłość” realizowanego Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krupskim 

Młynie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego 

kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 

elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa 

efektywności kształcenia ogólnego, projekty konkursowe. 

 

1.Oświadczam, iż: 

Lp. Kryterium Tak Nie 

1.  Posiadam wykształcenie wyższe   

2.  Posiadam kwalifikacje – zarzadzanie 

w oświacie 

  

3.  Posiadam doświadczenie w 

zarządzeniu projektami EFS 

  

Proszę zaznaczyć „X” we właściwej rubryce 

 

2. Proponowane wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie usługi:  

………………….złotych brutto za godzinę (słownie: …………………………………………….) , 

w tym podatek VAT ………… zł (słownie: ………….….) 

 

W przypadku osób fizycznych bądź przedsiębiorców nie będących podatnikiem VAT proszę 

o wpisanie jedynie kwoty brutto i „słownie” bez wypełniania pozycji „w tym podatek VAT”.  

 

3. Oświadczam, że: 
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1. Oświadczam, że powyższa cena obejmuje całość kosztów wykonania zamówienia. 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z wymaganiami Zamawiającego, dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w zapytaniu ofertowym  oraz akceptuje je 

i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że:  

3.1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 

3.2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 

3.3. Dysponuję wszelkimi środkami i zasobami umożliwiającymi samodzielne 

wykonanie przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczam, że termin związania z ofertą wynosi do 30 dni kalendarzowych od dnia 

otwarcia ofert.  

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

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

6. Jestem świadomy, że przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić 

dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za 

najkorzystniejszą.  

7. Nie byłem/am skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 

8. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 

publicznych. 

 

Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są:  

1) ………………………. 

2) ……………………… 

3) ……………………….            

 

 

 

 

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

                                                                                                             Data i  podpis Oferenta 

 


