
 

 

 
 
 
 
 
Załącznik nr 1 Formularz Zgłoszeniowy Oferty 
 
Imię Nazwisko/firma Adres 
 
PESEL/NIP 
 
Numer telefonu Adres e-mail 
 

OFERTA WYKONANIA USŁUG TRENERA REGIONALNEGO TIK 
projektu Lekcja: Enter na Dolnym Śląsku 

 
 
Ja niżej podpisany/a: …………………………………. 
 
 
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności 
składam niniejszą ofertę. 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym 
w kwocie: 
 

Świadczenie usługi trener regionalny projektu Lekcja:Enter na Dolnym Śląsku 

Cena wykonania zamówienia w zakresie szkoleń dla trenerów lokalnych brutto brutto 

(w tym ew. składki ZUS) za godzinę zegarową w złotych  

Cena brutto brutto / 1h szkolenia  = …………………………. 

słownie  : …………………………………………………… 

 

 

Cena wykonania zamówienia w zakresie konsultacji/doradztwa dla trenerów lokalnych brutto 
brutto 

(w tym ew. składki ZUS) za godzinę zegarową w złotych  

Cena brutto brutto / 1h konsultacji/doradztwa = …………………………. 

słownie  : …………………………………………………… 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
Oświadczam że: 
 
1) Posiadam niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, 
tj. min: 
- udział w min. 1 szkoleniu  trenerskim lub w innych formach kształcenia trenerów, także online 
(min.16h), - doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla nauczycieli z zakresu TIK, min. 80h w ciągu 
ostatnich 3 lat, -doświadczenie w zakresie mentoringu (konsultacji, doradztwa i/lub tutoringu) dla 
dorosłych, -doświadczenie w opracowaniu materiałów edukacyjnych (scenariuszy szkol., mat. 
pomoc. itp.), w tym e-materiałów. 
 
Dodatkowo (zaznaczyć, jeśli spełnia): 
-            posiadam kompetencje związane z programowaniem na poziomie średnio-

zaawansowanym. 
-            posiadam wymagane doświadczenie związane z prowadzeniem szkoleń dla kadry 

kierowniczej szkół. 
2) Posiadam dyspozycyjność  od lutego 2020 do maja 2021 i gotowość do podjęcia zatrudnienia  

w formie elastycznego czasu pracy. 
3) Posiadam mobilność i gotowość do świadczenia usługi na terenie Dolnego Śląska,  w tym także 

w miejscu zamieszkania uczestników projektu. 
 
2. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż: 
a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu,  
b) Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 
przyjmuję warunki w nim zawarte. 
c) Realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu 
ofertowym. 
d) Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia (w tym koszty podatkowe i 
ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy zlecenie). 
e) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
f) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania. 
g) Deklaruję gotowość wykonania zamówienia w terminach i na warunkach wskazanych w 
niniejszym zapytaniu ofertowym. 
3. Złożenie przeze mnie oferty jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do zawarcia umowy. 
5. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane 
zawarte w ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą. 
 
 
 
……………………………………… …………………………………. 
(miejscowość, data i czytelny podpis 
 
 


