
                                                                                                                       
                                                                                                                      

                                                                                      

Załącznik nr 1 
...........................................................
...........................................................
...........................................................
(imię i nazwisko, adres Wykonawcy)

Gmina Miasto Płock
Stary Rynek 1
09-400 Płock

 
OFERTA

1. Odpowiadając na ogłoszenie z dnia ………………….….. 2017 r.  dot. postępowania o
udzielenie  zamówienia  publicznego  do  30  000  euro  na  Zakup  miejsc  na
szkoleniach/kursach dla czynnych zawodowo dla nauczycieli Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1 w Płocku dla potrzeb realizacji
projektu  pn.:  ,,Nowoczesna  edukacja  kluczem  do  sukcesu  uczniów
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku’’ 

2. realizowanego  w  ramach  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Oś priorytetowa X – Edukacja
dla rozwoju regionu,  Działanie 10.1 – Edukacja  ogólna i  przedszkolna,
Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

oferuję  wykonanie  CZĘŚCI  …………  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z
wymogami zawartymi w ogłoszeniu za cenę: 

 - ………….………… PLN brutto,
 słownie złotych:……………………………………………………………………………..………….
………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..

2. Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am  się  z  warunkami  podanymi  przez  Zamawiającego

w ogłoszeniu i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń;
2. Uzyskałem/am  wszelkie  niezbędne  informacje  do  przygotowania  oferty

i wykonania zamówienia;
3. Posiadam pełną zdolność do czynności  prawnych oraz korzystam z pełni

praw publicznych
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

3. Do oferty dołączono następujące dokumenty:
- ……………………………….…………………………………………………………
- ……………………………….…………………………………………………………
- ……………………………….…………………………………………………………
- ……………………………….…………………………………………………………
- ……………………………….…………………………………………………………
- ……………………………….…………………………………………………………

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać korespondencję:



                                                                                                                       
                                                                                                                      

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
….………………………….
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym
Imię i nazwisko: ..................................................................................................
numer telefonu: .................................................................................................
numer faksu: ......................................................................................................
e-mail: ................................................................................................................

………............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r …………………………………
(miejscowość)                                                                     (podpis )



                                                                                                                       
                                                                                                                      

Załącznik nr 2

WYKAZ ZORGANIZOWANYCH SZKOLEŃ/KURSÓW
ZGODNYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA – DOT. CZĘŚCI ………. ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro na:  Zakup
miejsc  na  szkoleniach/kursach  dla  czynnych  zawodowo dla  nauczycieli
Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  -  Wychowawczego  nr  1  w  Płocku  dla  potrzeb
realizacji  projektu  pn.:  ,,Nowoczesna  edukacja  kluczem do  sukcesu  uczniów
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku’’ 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020. Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu,
Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja
ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................…

Adres Wykonawcy .............................................................................................…

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

l.p
.

Rodzaj 
przeprowadzonej 
formy doskonalenia 
dla nauczycieli szkół
podstawowych / 
podstawowych 
specjalnych
(szkolenie/kurs)

Tytuł prowadzonej 
formy doskonalenia 
dla nauczycieli szkół 
podstawowych/ 
podstawowych 
specjalnych

Data 
wykonania 
zamówienia

Nazwa 
Zamawiającego
/Odbiorcy 

1

2

3

4



                                                                                                                       
                                                                                                                      

5

6

7

8

9

10

………............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r …………………………………
(miejscowość)                                                                     (podpis )



                                                                                                                       
                                                                                                                      

Załącznik nr 3 

WYKAZ POSIADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA
ZAMÓWIENIA – DOT. CZĘŚCI ………. ZAMÓWIENIA 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 30 000 euro na:  Zakup
miejsc  na  szkoleniach/kursach  dla  czynnych  zawodowo dla  nauczycieli
Specjalnego  Ośrodka  Szkolno  -  Wychowawczego  nr  1  w  Płocku  dla  potrzeb
realizacji  projektu  pn.:  ,,Nowoczesna  edukacja  kluczem do  sukcesu  uczniów
Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 1 w Płocku’’ 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020. Oś priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu,
Działanie 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja
ogólna (w tym w szkołach zawodowych).

Nazwa 
Wykonawcy ........................................................................................................…

Adres 
Wykonawcy ........................................................................................................…

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

l.
p.

Nazwisko i imię Nazwa
szkolenia/kursu
które miałoby

zostać
przeprowadzone

przez trenera

Doświadczenie
zawodowe (ilość
szkoleń/kursów

przeprowadzonych  w
przedmiotowym

zakresie, w okresie
ostatnich 3 lat przed

upływem terminu
składania ofert).

Przy przyznawaniu
punktów w kryterium:

Doświadczenie zawodowe
osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia,

punktowane będą
szkolenia/kursy ponad

wymagane minimum tzn.
ponad 2 szkolenia/kursy

Informacja o
podstawie do
dysponowania
osobami (np.

umowa o
pracę, umowa
o dzieło, itp.
osobiście)

1



                                                                                                                       
                                                                                                                      

2

3

4

5

6.

 

 ........................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r                        …………………………………
(miejscowość)                                                                     (podpis )



                                                                                                                       
                                                                                                                      

                                                                                         


