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Załącznik 1 do Zapytania ofertowego Nr 8/7/2017                     

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

                                                                                                                                          (Miejscowość i data) 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane Wykonawcy: 

Nazwa wykonawcy:  

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

Adres: 

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

NIP/REGON: 

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

Numer telefonu/faxu: 

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

Adres e-mail: 

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

1) Część I – Wsparcie dziecka w uczeniu się matematyki w Szkole Podstawowej: 

 Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

a) cena netto za 1 (jedno) 4-godzinne spotkanie: ………………………………………………; 

b) cena netto za 11 (jedenaście) 4-godzinnych spotkań: ……………………………………………; 

c) VAT ……….. %, tj. ………………………………………..; 

d) cena brutto* za 11 (jedenaście) 4-godzinnych spotkań: …………………………………………..; 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………..……….). 

2) Część II – Wsparcie dziecka w uczeniu się matematyki w Gimnazjum: 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

a) cena netto za 1 (jedno) 4-godzinne spotkanie: ………………………………………………; 

b) cena netto za 11 (jedenaście) 4-godzinnych spotkań: ……………………………………………; 
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c) VAT ……….. %, tj. ………………………………………..; 

d) cena brutto* za 11 (jedenaście) 4-godzinnych spotkań: …………………………………………..; 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………..……….). 

3) Część III – Praca z wykorzystaniem TIK w Szkole Podstawowej i Gimnazjum: 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

a) cena netto za 1 (jedno) 4-godzinne spotkanie: ………………………………………………; 

b) cena netto za 11 (jedenaście) 4-godzinnych spotkań: ……………………………………………; 

c) VAT ……….. %, tj. ………………………………………..; 

d) cena brutto* za 11 (jedenaście) 4-godzinnych spotkań: …………………………………………..; 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………..……….). 

4) Część IV – Edukacja wczesnoszkolna z wykorzystaniem TIK: 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

a) cena netto za 1 (jedno) 4-godzinne spotkanie: ………………………………………………; 

b) cena netto za 11 (jedenaście) 4-godzinnych spotkań: ……………………………………………; 

c) VAT ……….. %, tj. ………………………………………..; 

d) cena brutto* za 11 (jedenaście) 4-godzinnych spotkań: …………………………………………..; 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………..……….). 

5) Część V – Nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne: 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

a) cena netto za 1 (jedno) 4-godzinne spotkanie: ………………………………………………; 

b) cena netto za 11 (jedenaście) 4-godzinnych spotkań: ……………………………………………; 

c) VAT ……….. %, tj. ………………………………………..; 

d) cena brutto* za 11 (jedenaście) 4-godzinnych spotkań: …………………………………………..; 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………..……….). 

Oświadczenia Wykonawcy: 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, uznaję się za związaną/ego 

określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania oraz nie wnoszę żadnych 

zastrzeżeń. 

2. Oświadczam, że uzyskałam/em wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczam, że wyżej podana cena obejmuje realizację wszystkich zobowiązań Wykonawcy 

opisanych w zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami. 

4. Oświadczam, iż oferta ważna jest przez 30 dni licząc od dnia złożenia oferty. 
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5. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

niniejszej ofercie, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2016 nr 0, poz. 922). 

6. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na określonych                     

w niej warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Osobą do kontaktu w sprawie oferty jest: 

Pan/Pani: ………………….………..……. 

tel.: ………………………….……….……… 

e-mail: …………………………………….. 

8. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik 2); 
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych (Załącznik 3); 
3) Oświadczenie i informacje na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 

wykonawcy (Załącznik 4); 
4) Wykaz przeprowadzonych co najmniej 3 szkoleń o tematyce  zbliżonej do przedmiotu 

zamówienia niniejszego postępowania (Załącznik 5); 
5) Referencje bądź inne dokumenty; 
6) Kopie zaświadczeń / dyplomów potwierdzające wykształcenie wykonawcy oraz stopień 

lub tytuł naukowy; 
7) …………………………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………..………………………………… 

                                                                            (pieczęć i podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

                                                                                      do reprezentowania Wykonawcy) 

 

*W przypadku wykonawcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, cena 
netto i cena brutto oferty zaproponowana przez wykonawcę musi zawierać, oprócz jego 
wynagrodzenia, również składki na ubezpieczenia społeczne oraz inne daniny publiczne od 
wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

*W niniejszym postępowaniu mamy do czynienia z umową zlecenia. 

1. Umowa zlecenia – zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoba 

wykonująca usługi na podstawie umowy zlecenia i innych umów do których stosuje się 

przepisy o zleceniu podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu. 

2. Umowa o dzieło – umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną, nie jest ona podstawą do 

naliczania składek na ubezpieczenie społeczne. Są tylko dwie sytuacje, w których należy od 

umowy o dzieło odprowadzić składki na ubezpieczenie społeczne. Mianowicie gdy: 

1) umowa została zawarta z pracodawcą; 

2) umowa została zawarta z innym podmiotem, ale pracę wykonuje się na rzecz 

pracodawcy. 

Tylko w tych dwóch wypadkach odprowadza się składki. 


