Załącznik nr 2

Formularz ofertowy
Zamawiający:
Szkoła Podstawowa
"Master's Academy" w Lwówku Śląskim
ul. Szkolna 1
59-600 Lwówek Śląski
Nip 6161557604
e-mail: szkolamistrzow.edu@gmail.com
SEKRETARIAT SZKOŁY:
tel. 75 307 06 24
tel. 792 513 613
Wykonawca:
…………………………………………………….…….……………………..…………………………….......................................................
………………………………………………………….……………………………………….………….........................................................
(nazwa i adres)

nr telefonu: ………...................………………………… adres e-mail: ………………….........................……………………………
1. Zgodnie z zapytanie ofertowym na usługę przeprowadzenia kursów i szkoleń oraz przygotowanie
nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualnej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi dla Szkoły Podstawowej "Master's Academy" w Lwówku Śląskim składam/y niniejsza
ofertę:
lp

Przedmiot zapytania ofertowego (nr zajęć, Cena brutto za 1 ha Cena brutto za całe
tematyka)
zajęć
szkolenie
Część 1

1

Koło krótkofalarskie

ŁĄCZNA cena dla 1 części zamówienia

Część 2
2

Kurs szybkiego czytania i rozumienia

ŁĄCZNA cena dla 2 części zamówienia

1

Część 3a
3

Akademia językowa – j. angielski

ŁĄCZNA cena dla części 3a zamówienia

Część 3b
4

Akademia językowa – j. niemiecki

ŁĄCZNA cena dla części 3 b zamówienia

Część 4
5

Integracja sensoryczna

ŁĄCZNA cena dla 4 części zamówienia

Uwaga 1: Należy wypełnić tylko te części na które składa się ofertę.
Uwaga 2: Do oferty należy dołączyć program szkolenia.

2. OŚWIADCZAM, że:
- nie podlegam wykluczeniu z postępowania,
- nie posiadam żadnych powiązań osobowych ani kapitałowych z zamawiającym.
3. OŚWIADCZAM, że do realizacji zamówienia skieruję osoby, wskazane w załączniku nr 3, posiadające
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie potwierdzające spełnianie minimalnych wymagań określonych w
zapytaniu ofertowym
4. OŚWIADCZAM, że osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają minimalne kompetencje
określone , zgodnie z zapytaniem.
5. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami zapytania ofertowego
wraz z załącznikami.
6. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z zapytaniem i uznaję się za związanego określonymi w nich
postanowieniami i zasadami postępowania.
2

7. OŚWIADCZAM, że akceptuję projekt umowy, załączony do zapytania i zobowiązuje się, w przypadku
wyboru jego oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. OŚWIADCZAM, że akceptuję iż zatrudnienie osób niewskazanych w ofercie bez uzgodnienia z
Zamawiającym stanowić będzie przesłankę do nałożenia kary umownej określonej w umowie i daje
podstawę do rozwiązania od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
9. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:
Imię i nazwisko:……………………………………….
Firma:………………………………………………………….
Adres: …………………………………………………………….
e-mail: ……………………………..tel………………………faks………………………..
10. OFERTĘ składam na ________stronach.

..........................., dnia ..................2019r.
………......................................................
( podpis i pieczęć osoby upoważnionej )
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