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Załącznik nr 1 do SIWZ              

O F E R T A     P R Z E T A R G O W A 
 

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego „Usługi edukacyjne w ramach projektu pt. 
„Wielkie nadzieje edukacyjne …Wielkiej Wsi” współfinansowanego ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 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 
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” przedkładam ofertę na realizację 
przedmiotowego zadania, opracowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ: 
 
Przez cenę brutto rozumiemy cenę brutto wraz z kosztami pracodawcy – dla osób fizycznych nie 
prowadzących działalności gospodarczej. 
 
Cena ofertowa: 
 

 
Za całośd zadao wskazanych poniżej w części I-X kwota brutto  …………………………………….. zł  
 
słownie: …………………………………………………………………………………………………..…………………………..……… 

 

 
Na powyższą kwotę złożyły się następujące oferty cenowe na poszczególne części: 
 
Częśd I: Prowadzenie zajęd z języka polskiego „W świecie słów” dla klas IV, V, VI 
 

-za godzinę przeprowadzenia zajęd (45 minut) cena brutto …………………zł  

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ilośd godzin: ……….. 

- za całośd zadania brutto  ……………….. zł,  

słownie: …………………………………………………………………………………………………..…………………………..……… 

 
Częśd II: Prowadzenie zajęd z języka angielskiego „Z angielskim za pan brat” dla klas I, II, III 
 

-za godzinę przeprowadzenia zajęd (45 minut) cena brutto …………………zł  

słownie:………………………………………..…………………………………………………………………………………………………. 
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Ilośd godzin: ……….. 

- za całośd zadania brutto  ……………….. zł 

słownie: ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Częśd III: Prowadzenie zajęd z języka angielskiego „Z angielskim za pan brat” dla klas IV, V, VI 
 

-za godzinę przeprowadzenia zajęd (45 minut)  cena brutto …………………zł  

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ilośd godzin: ……….. 

- za całośd zadania brutto  ……………….. zł 

słownie: ………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

 

Częśd IV: Prowadzenie zajęd z matematyki „Ja też potrafię” dla klas IV, V, VI 

-za godzinę przeprowadzenia zajęd (45 minut) cena brutto …………………zł  

słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ilośd godzin: ……….. 

- za całośd zadania brutto  ……………….. zł 

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Częśd V: Prowadzenie zajęd w centrum biblioteki multimedialnej „Bezpieczna sied jest źródłem 
wiedzy” dla klas IV, V, VI 
 

-za godzinę przeprowadzenia zajęd (45 minut) cena brutto …………………zł  

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ilośd godzin: ……….. 

- za całośd zadania brutto  ……………….. zł 

słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
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Częśd VI: Prowadzenie zajęd z w świecie baśni i fantazji: gry i zabawy czytelnicze dla klas I, II, III 

-za godzinę przeprowadzenia zajęd (45 minut) cena brutto …………………zł  

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ilośd godzin: ……….. 

- za całośd zadania brutto  ……………….. zł 

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

 
Częśd VII: Prowadzenie zajęd sportowych „Ruch rzeźbi umysł” dla klas IV, V, VI 
 

-za godzinę przeprowadzenia zajęd (45 minut) cena brutto …………………zł  

słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ilośd godzin: ……….. 

- za całośd zadania brutto  ……………….. zł 

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………..……………………… 

 
Częśd VIII: Przeprowadzenie wsparcia psychologicznego 
 

-za godzinę przeprowadzenia zajęd (45 minut) cena brutto ……………… zł  

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………..………………………….  

Ilośd godzin: ……….. 

- za całośd zadania brutto ……………………. zł 

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Częśd IX: Przeprowadzenie zajęd z pedagogiem 
 

-za godzinę przeprowadzenia zajęd (45 minut) cena brutto …………………zł  

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ilośd godzin: ……….. 

- za całośd zadania brutto  ……………….. zł 

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 
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Częśd X: Przeprowadzenie zajęd z logopedą 
-za godzinę przeprowadzenia zajęd (45 minut) cena brutto …………………zł  

słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ilośd godzin: ……….. 

- za całośd zadania brutto  ……………….. zł 

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

………………………………………………………., dnia……………………...  
 (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
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OŚWIADCZENIE nr 1 
(zgodnie z art. 22 ust. 1) 

 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego: „Usługi edukacyjne w ramach projektu pt. „Wielkie nadzieje 
edukacyjne …Wielkiej Wsi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 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 
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” oświadczam, że: 
1)  posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 
2)  posiadamy wiedzę i doświadczenie;  
3) dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia;  
4) spełniamy warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
 
 
 
 
 

 
………………………………………………………., dnia……………………...  
 (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
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OŚWIADCZENIE nr 2 

(zgodnie z art. 24 ust. 1) 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego: „Usługi edukacyjne w ramach projektu pt. „Wielkie nadzieje 
edukacyjne …Wielkiej Wsi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 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 
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych” oświadczam, że nie ma podstaw do wykluczenia 
mnie/ reprezentowanej przeze mnie Firmy z w/w postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy 
Prawo zamówieo publicznych. 

 
 

 
………………………………………………………., dnia……………………..... 
 (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
 

OŚWIADCZENIE nr 3 

Oświadczam że,  przyjmujemy warunki umowy załączonej do niniejszej specyfikacji. 
 
 

OŚWIADCZENIE nr 4 

Oświadczam że, jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od daty upływu 
składania ofert. 

 
 

OŚWIADCZENIE nr 5 

Oświadczam, że wyliczona wartośd brutto oferty jest kompletna i że jej wyliczenie nastąpiło  
w oparciu o Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, i posiadaną przez oferenta wiedzę. 

 
 
 
 

………………………………………………………., dnia……………………..... 
 (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
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WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYD W WYKONANIU ZAMÓWIENIA 
 

DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pn. 

„Usługi edukacyjne w ramach projektu pt. „Wielkie nadzieje edukacyjne …Wielkiej Wsi” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 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 zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 

 
Lp. Imię i nazwisko Kwalifikacje 

zawodowe 
Doświadczenie Wykształcenie Zakres wykonywanych 

czynności  
(w przedmiotowym 

postępowaniu) 

 
 
1 

 
 
 
 

    

 
2 
 

 
 
 
 

    

 
3 
 
 

     

 
4 
 
 

     

 
5 
 
 

     

 
6 
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7 
 
 
 

     

 
8 
 
 
 

     

 
9 
 
 
 

     

 
10 
 
 
 

     

 
Oświadczamy, że nasza oferta składa się z …………………………. stron. 
 
 
 
 
 

………………………………………………………., dnia……………………...  
 (podpis Wykonawcy / Wykonawców) 
 

 
Załączniki do oferty: 
Załącznik nr 1: Wykaz realizowanych usług. 
Załącznik nr 2: Wzór umowy.  
 
 
 
 

 


