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Załącznik Nr 1 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

Nazwa zamówienia: „usługa pełnienia funkcji nauczyciela gimnastyki korekcyjnej 
 w Punkcie Przedszkolnym” 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkola 
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200 

 

 
I.     WYKONAWCA  
 

Nazwa Wykonawcy   

Adres Wykonawcy  

NIP ( o ile dotyczy)  

PESEL, REGON  
( o ile dotyczy) 

 

 
 
 
II.    OSOBA DO KONTAKTÓW (W SPRAWIE NINIESZEJ OFERTY): 
 

Imię i nazwisko  

Adres służbowy  

Tefelon, fax  

E-mail  

 

 

 

 



Priorytet IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach”, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych  
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.1. „Zmniejszenie nierówności w 
stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” 

 
 
 
 
 
 
III.   OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 
1. Usługę wykonam w terminie od dnia  1 września 2013 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.. 

2. Zapoznałem(am)  się ze specyfikacją usługi, do której nie wnoszę zastrzeżeń. 
Uzyskałem(am) również niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
 

3. Oświadczam, że oferta ważna jest do 30.06.2015 r.  

4. Oświadczam, że zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

 
5. Oświadczam, że : 
 

1) posiadam kwalifikacje niezbędne do prowadzenia zajęć określonych w ofercie,  
2) posiadam stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku, 
3) posiadam zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych, 
4) nie byłem(am) karany  za przestępstwo popełnione umyślnie, 
5) nie toczy się przeciwko mnie postępowanie karne lub dyscyplinarne, lub postępowanie  

o ubezwłasnowolnienie,  
6) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla 

potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z póżn.zm.)  
 

(oryginalne dokumenty wym.  w ppkt 1,2 i 4 należy dostarczyć przed podpisaniem umowy  
w przypadku wyboru oferty) 

 
6.         Załączniki do niniejszego formularza ofertowego: 

 Załącznik nr 2-   Specyfikacja usługi 

 Załącznik nr 3 -  Formularz cenowy 

 Dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie 
zawodowe. 

 

IV.    OFEROWANA CENA WYKONANIA ZADANIA : 
 
Na podstawie warunków zamówienia zobowiązuję się do wykonania zadania 
 z należytą starannością za wynagrodzeniem, którego wysokość skalkulowano 
 w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik do oferty: 
 
w kwocie brutto:__________________________ PLN ( słownie:  ________________________ 

________________________________________PLN,  w tym podatek VAT  w wysokości 

_____________%   ( jeśli dotyczy) 

 
………………………………………. 

 data i podpis oferenta


