
Wsparcie na starcie”

Gmina Miasto Płock
Stary Rynek 1
09-400 Płock
www.plock.eu

Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTY

 Część …..............

Przeprowadzenie  zajęć  dodatkowych  w  Miejskim
Przedszkolu Nr 1 w ramach projektu pn.: ,,Wsparcie
na  starcie''  współfinansowanego  ze  środków Unii
Europejskiej  w  ramach  Programu  Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług
edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  oświaty,
Poddziałanie  9.1.1  Zmniejszenie  nierówności  w
stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Zamawiający Gmina -Miasto Płock

Wykonawca (nazwa, adres, e-mail)

................@...................

Cena ofertowa  w zł za 1 godzinę 
zajęć brutto    (cyfrowo) ................................

Termin realizacji
Do 30.06.2014 r

Termin związania ofertą 30 dni

Uprawnieni przedstawiciele Wykonawcy

1. ............................................................

2. ............................................................

3. ............................................................

Człowiek-najlepsza inwestycja!
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1. Oferujemy wykonanie prac objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami Opisu
przedmiotu zamówienia, dla zadania pn.:  Przeprowadzenie zajęć dodatkowych
w  Miejskim Przedszkolu Nr 1 w ramach projektu pn.: ,,Wsparcie na starcie''
współfinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Programu
Operacyjnego  kapitał  Ludzki,  Działanie  9.1  Wyrównywanie  szans
edukacyjnych  i  zapewnienie  wysokiej  jakości  usług  edukacyjnych
świadczonych  w  systemie  oświaty,  Poddziałanie  9.1.1  Zmniejszenie
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Część … …......................................

2. Oświadczamy, że wzór  umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy
się w  przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1. ..................................................................................................................

2. .................................................................................................................

3. .................................................................................................................

4. Oferta zawiera  ......... stron podpisanych i ponumerowanych od nr ........  do nr ..........

data: ..................................                              
              Podpis:

                                                            (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Człowiek-najlepsza inwestycja!
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Załącznik nr  2

WYKAZ OSÓB,  KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA
Dot. przetargu nieograniczonego na Przeprowadzenie  zajęć  dodatkowych  w  Miejskim  Przedszkolu  Nr  1

w ramach projektu pn.: ,,Wsparcie na starcie'' współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego kapitał Ludzki, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie
9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Część…........................................................................................

Nazwa Wykonawcy ................................................................................................

Adres Wykonawcy .................................................................................................

Numer tel./ fax.  ...................................................................................................

Nazwisko i imię

Wykształcenie

Kwalifikacje zawodowe

oraz informacja (w zależności od
części, na którą składana jest

oferta) dotycząca przygotowania do
prowadzenia określonego rodzaju
zajęć - wskazać ukończone kursy

(szkolenia)* 

Doświadczenie zawodowe

Informacja o podstawie do
dysponowania osobami (np umowa

o pracę, umowa o dzieło itp.)

data: ..................................                                                                                       

Podpis:

(upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

• zawarte informacje mają potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych w ogłoszeniu
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	Cena ofertowa w zł za 1 godzinę zajęć brutto (cyfrowo)

