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Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 

nr 3/FB/POKL.09.01.02-18-277/13 

(Pieczęć oferenta) 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający: 

Fundacja Bieszczadzka 

ul. Rynek 14 

38-700 Ustrzyki Dolne 

NIP: 6881245689 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY W ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE OFERTOWE 

Nr 3/FB/POKL.09.01.02-18-277/13 

 

Przedmiot zamówienia: Usługa prowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych z zakresu  nauk 

matematyczno-przyrodniczych  w ramach projektu „Sięgamy wyżej” 
      nr POKL.09.01.02-18-277/13 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego, 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: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 

dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych 
 

Imię i nazwisko oferenta 
 

Adres oferenta, 

Tel, fax, e-mail 

 

Cena brutto jednej godziny 

prowadzenia zajęć 

Cyfrowo: 

Słownie: 

 

Cena brutto za prowadzenie zajęć 

ogółem  

Cyfrowo: 

Słownie: 
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Posiadane doświadczenie 

w prowadzeniu  poszczególnych 

zajęć tematycznych  

w szkole podstawowej/gimnazjum 

(w załączeniu należy dołączyć 

dokumenty potwierdzające 

posiadane doświadczenie) 

 

Program ramowy (zawierający 

m.in. cele, treści formy i metody 

pracy) prowadzonych zajęć 

pozalekcyjnych 1.1 Zajęcia 

edukacyjne z zakresu  nauk 

matematyczno-przyrodniczych 

dla uczniów zdolnych SP 

 

Program ramowy (zawierający 

m.in. cele, treści formy i metody 

pracy) prowadzonych zajęć 

pozalekcyjnych 1.2 Zajęcia 

edukacyjne z zakresu  nauk 

matematyczno-przyrodniczych dla 

uczniów z problemami 

edukacyjnymi SP 
 

 

 

Program ramowy (zawierający 

m.in. cele, treści formy i metody 

pracy) prowadzonych zajęć 

pozalekcyjnych 1.3 Zajęcia 

edukacyjne z zakresu  nauk 

matematyczno-przyrodniczych 

dla uczniów zdolnych I klasa 

gimnazjum 

 

Program ramowy (zawierający 

m.in. cele, treści formy i metody 

pracy) prowadzonych zajęć 

pozalekcyjnych 1.3 Zajęcia 

edukacyjne z zakresu  nauk 

matematyczno-przyrodniczych 

dla uczniów zdolnych II klasa 

gimnazjum 

 

Program ramowy (zawierający 

m.in. cele, treści formy i metody 

pracy) prowadzonych zajęć 

pozalekcyjnych 1.3 Zajęcia 

edukacyjne z zakresu  nauk 

matematyczno-przyrodniczych 
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dla uczniów zdolnych III klasa 

gimnazjum 

Program ramowy (zawierający 

m.in. cele, treści formy i metody 

pracy) prowadzonych zajęć 

pozalekcyjnych 1.4 Zajęcia 

edukacyjne z zakresu  nauk 

matematyczno-przyrodniczych 

dla uczniów z problemami 

edukacyjnymi I klasa gimnazjum 

 

Program ramowy (zawierający 

m.in. cele, treści formy i metody 

pracy) prowadzonych zajęć 

pozalekcyjnych 1.4 Zajęcia 

edukacyjne z zakresu  nauk 

matematyczno-przyrodniczych 

dla uczniów z problemami 

edukacyjnymi II klasa 

gimnazjum 

 

Program ramowy (zawierający 

m.in. cele, treści formy i metody 

pracy) prowadzonych zajęć 

pozalekcyjnych 1.4 Zajęcia 

edukacyjne z zakresu  nauk 

matematyczno-przyrodniczych 

dla uczniów z problemami 

edukacyjnymi III klasa 

gimnazjum 

 

Nazwa banku i numer konta 

oferenta 

 

 

1. Oświadczam, iż powyższe ceny zawierają wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji 

umowy. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym  nr 4/FB/POKL.09.01.02-18-277/13 i 

uznaję się za związanego/ą z zawartymi w jej postanowieniami. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się ze wzorem umowy, który stanowi załącznik nr 4 do zapytania 

ofertowego  nr 4/FB/POKL.09.01.02-18-277/13  i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty 

do zawarcia umowy z Zamawiającym na warunkach tam zawartych, w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

 

4. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres: 

Fundacja Bieszczadzka 

ul. Rynek 14 

38-700 Ustrzyki Dolne 
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..........................................................                                                                      ……......................................... 
(miejscowość i data)                                                                                                                          (podpis oferenta) 

 


