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Załącznik 1 

 
…………………………………………… 

(miejscowość, data) 
 
 
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………….……………………………. 
Adres: ……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………........................ 
PESEL:………………………………………… 
NIP: …………………………………………… 
REGON: ……………………………………… 
 
 

 
Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej 
 im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku 
 ul. Szkolna 1 
21-045 Świdnik 

 
 

OFERTA 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia …………………….. 2013 r. dotyczące naboru 
nauczycieli matematyki i języka angielskiego oraz doradców edukacyjno-zawodowych w ramach 
projektu „Kompetencje wysokich lotów”, realizowanego w ramach Priorytetu IX. „Rozwój 
wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. „Podniesienie atrakcyjności i jakości 
szkolnictwa zawodowego”, oferuję wykonanie następujących części zamówienia zgodnie z zakresem 
wskazanym w zapytaniu: 

Numer 
części 

zamówienia 
Nazwa części zamówienia Liczba 

godzin 
Cena brutto 

Stopień 
zawodowy 

nauczyciela/
doradcy 

1. Część 1. Zajęcia wyrównawcze z matematyki (I grupa – 7 osób) 60 h   
2. Część 2. Zajęcia wyrównawcze z matematyki (II grupa – 7 osób) 60 h   
3. Część 3. Zajęcia wyrównawcze z matematyki (III grupa – 6 osób) 60 h   
4. Część 4. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego (I grupa – 6 osób) 60 h   
5. Część 5. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego (II grupa – 6 osób) 60 h   
6. Część 6. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego (III grupa – 6 osób) 60 h   
7. Część 7. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego (IV grupa – 6 osób) 60 h   
8. Część 8. Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego (V grupa – 6 osób) 60 h   

9. 
Część 9. Doradztwo edukacyjno-zawodowe – warsztaty aktywizujące 
(I grupa – 10 osób) 

50 h   

10. 
Część 10. Doradztwo edukacyjno-zawodowe – warsztaty aktywizujące 
(II grupa – 10 osób) 50 h 
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11. 
Część 11. Doradztwo edukacyjno-zawodowe – warsztaty aktywizujące 

(III grupa – 10 osób) 
50 h   

12. 
Część 12. Doradztwo edukacyjno-zawodowe – warsztaty aktywizujące 

(IV grupa – 10 osób) 
50 h   

SUMA:   
  
 
Oświadczam, że spełniam warunki określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym, a także: 
· jestem uprawniony do zaciągania i wywiązywania się ze zobowiązań, które wiążą się z 

przedmiotem oferty; 
· posiadam niezbędną wiedzę oraz dysponuję potencjałem technicznym umożliwiającym 

wykonanie obowiązków wynikających z przedmiotu oferty; 
· znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zobowiązań 

wynikających z przedmiotu oferty. 
 
Oświadczam ponadto, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i akceptuję zawarte w nim 
warunki realizacji i przedmiotu zamówienia. 
 
Niniejsza oferta ważna jest do dnia: ……………………………………… 
 
Do niniejszej oferty załączam: 
- ………………………………………………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………………………………………………… 
- ………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

……………………………….. 
(data, podpis) 

 


