
     

Załącznik nr 1 

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

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

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

Gmina Miasto Płock
Stary Rynek 1                                 
09-400 Płock                                  

                                                                                                           
FORMULARZ OFERTY

Odpowiadając na ogłoszenie z dnia ………………….….. 2018 r. na zakup miejsc na studiach
podyplomowych  dla  czynnych  zawodowo  nauczycieli  Zespołu  Szkół  Technicznych
w Płocku,  w ramach realizacji  projektu  pn.:  „Mistrzowie  zawodu – rozwój  potencjału
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”, współfinansowanego ze
środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

oferuję wykonanie: 

-  CZĘŚCI  I  -  Studia  podyplomowe  na  kierunku:  Diagnostyka,  mechatronika
i rzeczoznawstwo samochodowe zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu
za  cenę:  ………….…………  PLN  brutto,  słownie  złotych:…………………….
………………………………………………………………………………………………………….*

-  CZĘŚCI  II  -  Studia  podyplomowe na  kierunku:  Inżynieria  spawania.
Kompetencje Międzynarodowego Spawalnika  zgodnie z wymogami zawartymi
w ogłoszeniu
za  cenę:  ………….…………  PLN  brutto,  słownie  złotych:…………………….
………………………………………………………………………………………………………….*

- CZĘŚCI III -  Studia podyplomowe na kierunku: Elektronika i elektrotechnika
zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu
 za  cenę:  ………….…………  PLN  brutto,  słownie  złotych:…………………….
………………………………………………………………………………………………………….*

-  CZĘŚCI  IV  -  Studia  podyplomowe  na  kierunku:  Kreacja  obrazu
Multimedialnego – fotografia zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu
za  cenę:  ………….…………  PLN  brutto,  słownie  złotych:…………………….
………………………………………………………………………………………………………….*

-  CZĘŚCI  V  -  Studia  podyplomowe  na  kierunku:  Pedagogika  opiekuńczo-
wychowawcza - pedagog szkolny zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu
za  cenę:  ………….…………  PLN  brutto,  słownie  złotych:…………………….
………………………………………………………………………………………………………….*

Gmina - Miasto Płock
Stary Rynek 1
09-400 Płock

www.plock.eu

Projekt pn.: „Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 
Technicznych w Płocku.”

http://www.plock.eu/


     

- CZĘŚCI VI - Studia podyplomowe na kierunku: Grafika komputerowa zgodnie z
wymogami zawartymi w ogłoszeniu
 za  cenę:  ………….…………  PLN  brutto,  słownie  złotych:…………………….
………………………………………………………………………………………………………….*

- CZĘŚCI VII -  Studia podyplomowe na kierunku: Studia baz danych i aplikacji
zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu
za  cenę:  ………….…………  PLN  brutto,  słownie  złotych:…………………….
………………………………………………………………………………………………………….*

-  CZĘŚCI  VIII  -  Studia  podyplomowe  na  kierunku:  Aplikacje  internetowe
i mobilne online zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu
za  cenę:  ………….…………  PLN  brutto,  słownie  złotych:…………………….
………………………………………………………………………………………………………….*

-  CZĘŚCI  IX  -  Studia  podyplomowe  na  kierunku:  Inżynieria  sieci
teleinformatycznych zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu
za  cenę:  ………….…………  PLN  brutto,  słownie  złotych:…………………….
………………………………………………………………………………………………………….*

- CZĘŚCI X - Studia podyplomowe na kierunku: Grafika multimedialna zgodnie z
wymogami zawartymi w ogłoszeniu
za  cenę:  ………….…………  PLN  brutto,  słownie  złotych:…………………….
………………………………………………………………………………………………………….*

Oświadczam, że:
1. Zapoznałem/am się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w ogłoszeniu.
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.
5.  Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art.  14 RODO (rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE)  2016/679
z dnia  27  kwietnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z
przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio  lub  pośrednio  pozyskałem  w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13
ust.  4  lub  art.  14  ust.  5  RODO  treści  oświadczenia  wykonawca  nie  składa  (usunięcie  treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

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

- ……………………………….…………………………………………………………

- ……………………………….…………………………………………………………

Gmina - Miasto Płock
Stary Rynek 1
09-400 Płock

www.plock.eu

Projekt pn.: „Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 
Technicznych w Płocku.”

http://www.plock.eu/


     

- ……………………………….…………………………………………………………

- ……………………………….…………………………………………………………

- ……………………………….…………………………………………………………

- ………………………………………………………………………………….………

- …………………………………………………………………………………………

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać korespondencję:
……………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….…………………………………….

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:

Imię i nazwisko: ...............................................................................................…

numer telefonu: ..............................................................................................…

numer faksu: ...................................................................................................…

e-mail: ................................................................................................................

*Uzupełnić jeżeli dotyczy

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

Gmina - Miasto Płock
Stary Rynek 1
09-400 Płock

www.plock.eu

Projekt pn.: „Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 
Technicznych w Płocku.”

http://www.plock.eu/


     

Załącznik nr 2 

OŚWIADCZENIE O ODLEGŁOŚCI MIĘDZY MIEJSCEM REALIZACJI STUDIÓW
A MIASTEM PŁOCK 

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

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

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

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro na
zakup miejsc na studiach podyplomowych dla czynnych zawodowo nauczycieli Zespołu
Szkół Technicznych w Płocku, w ramach realizacji projektu pn.: „Mistrzowie zawodu –
rozwój  potencjału  kształcenia  zawodowego  w  Zespole  Szkół  Technicznych  w  Płocku”,
współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

Oświadczam, iż odległość między miejscem realizacji studiów a Miastem Płock wynosi (we
właściwym miejscu postawić X) dla:

CZĘŚCI I zamówienia*:
- wynosi od 0 km do 100 km 

 - wynosi od 101 km do 150 km

- wynosi od 151 km do 250 km

- wynosi powyżej 250 km

CZĘŚCI II zamówienia*:
- wynosi od 0 km do 100 km 

 - wynosi od 101 km do 150 km

- wynosi od 151 km do 250 km

- wynosi powyżej 250 km

CZĘŚCI III zamówienia*:
- wynosi od 0 km do 100 km 

 - wynosi od 101 km do 150 km

- wynosi od 151 km do 250 km

- wynosi powyżej 250 km

Gmina - Miasto Płock
Stary Rynek 1
09-400 Płock

www.plock.eu

Projekt pn.: „Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 
Technicznych w Płocku.”

http://www.plock.eu/


     

CZĘŚCI VI zamówienia*:
- wynosi od 0 km do 100 km 

 - wynosi od 101 km do 150 km

- wynosi od 151 km do 250 km

- wynosi powyżej 250 km

CZĘŚCI V zamówienia*:
- wynosi od 0 km do 100 km 

 - wynosi od 101 km do 150 km

- wynosi od 151 km do 250 km

- wynosi powyżej 250 km

CZĘŚCI VI zamówienia*:
- wynosi od 0 km do 100 km 

 - wynosi od 101 km do 150 km

- wynosi od 151 km do 250 km

- wynosi powyżej 250 km

CZĘŚCI VII zamówienia*:
- wynosi od 0 km do 100 km 

 - wynosi od 101 km do 150 km

- wynosi od 151 km do 250 km

- wynosi powyżej 250 km

CZĘŚCI VIII zamówienia*:
- wynosi od 0 km do 100 km 

 - wynosi od 101 km do 150 km

- wynosi od 151 km do 250 km

Gmina - Miasto Płock
Stary Rynek 1
09-400 Płock

www.plock.eu

Projekt pn.: „Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 
Technicznych w Płocku.”

http://www.plock.eu/


     

- wynosi powyżej 250 km

CZĘŚCI IX zamówienia*:
- wynosi od 0 km do 100 km 

 - wynosi od 101 km do 150 km

- wynosi od 151 km do 250 km

- wynosi powyżej 250 km

CZĘŚCI X zamówienia*:
- wynosi od 0 km do 100 km 

 - wynosi od 101 km do 150 km

- wynosi od 151 km do 250 km

- wynosi powyżej 250 km

*Uzupełnić jeżeli dotyczy

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

Gmina - Miasto Płock
Stary Rynek 1
09-400 Płock

www.plock.eu

Projekt pn.: „Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 
Technicznych w Płocku.”

http://www.plock.eu/


     

Załącznik nr 3

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

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

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

Oświadczenie

Odpowiadając na ogłoszenie z dnia ………………….….. 2018 r. dot. zapytania ofertowego na
zakup miejsc na studiach podyplomowych dla czynnych zawodowo nauczycieli  Zespołu
Szkół Technicznych w Płocku, w ramach realizacji  projektu pn.: „Mistrzowie zawodu –
rozwój  potencjału  kształcenia  zawodowego  w  Zespole  Szkół  Technicznych  w  Płocku”,
współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
dot. CZĘŚCI ……………..…. zamówienia:

oświadczam,

iż ………………………………………………………………………………………………………..
                                                         (nazwa podmiotu)

jest  podmiotem uprawnionym do  prowadzenia  studiów podyplomowych  w  rozumieniu
Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
2183  ze  zm.)  w  zakresie  określonym w opisie  przedmiotu  zamówienia,  na  zasadach
określonych w art. 8 ust. 7 lub 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2017
r. poz. 2183 ze zm.).

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

Gmina - Miasto Płock
Stary Rynek 1
09-400 Płock

www.plock.eu

Projekt pn.: „Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 
Technicznych w Płocku.”

http://www.plock.eu/


     

Załącznik nr 4

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

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

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

Oświadczenie o kierunkach zorganizowanych studiów podyplomowych 

Odpowiadając na ogłoszenie z dnia ………………….….. 2018 r. na zakup miejsc na studiach
podyplomowych  dla  czynnych  zawodowo  nauczycieli  Zespołu  Szkół  Technicznych  w
Płocku,  w  ramach  realizacji  projektu  pn.:  „Mistrzowie  zawodu  –  rozwój  potencjału
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”, współfinansowanego ze
środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 

oświadczam,

iż ……………………………………………………………………………………………………..
(nazwa podmiotu)

zorganizował/a i przeprowadził/a w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert,  a jeżeli  okres prowadzenia działalności  jest krótszy w tym okresie co
najmniej jedną (1) edycję studiów podyplomowych w zakresie: 

- dla Części I zamówienia: Diagnostyka, mechanika i rzeczoznawstwo samochodowe* 

-  dla  Części  II zamówienia:  Inżynieria  spawania.  Kompetencje  Międzynarodowego
Spawalnika*  

- dla Części III zamówienia: Elektronika i elektrotechnika*

- dla Części IV zamówienia: Kreacja Obrazu Multimedialnego – Fotografia*

- dla Części V zamówienia: Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza – pedagog szkolny*

- dla Części VI zamówienia: Grafika komputerowa*

- dla Części VII zamówienia: Bazy danych i aplikacje*

- dla Części VIII zamówienia: Aplikacje internetowe i mobilne online*

- dla Części IX zamówienia: Inżynieria Sieci Teleinformatycznych*

- dla Części X zamówienia: Grafika multimedialna*.

*Niewłaściwe skreślić

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

Gmina - Miasto Płock
Stary Rynek 1
09-400 Płock

www.plock.eu

Projekt pn.: „Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 
Technicznych w Płocku.”

http://www.plock.eu/


     

Załącznik nr 5 

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

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

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

Oświadczenie

Odpowiadając na ogłoszenie z dnia ………………….….. 2018 r. na zakup miejsc na studiach
podyplomowych  dla  czynnych  zawodowo  nauczycieli  Zespołu  Szkół  Technicznych  w
Płocku,  w  ramach  realizacji  projektu  pn.:  „Mistrzowie  zawodu  –  rozwój  potencjału
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Płocku”, współfinansowanego ze
środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Regionalnego  Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 
dot. CZĘŚCI ……………..…. zamówienia:

oświadczam,

iż ………………………………………………………………………………………..…………. 
(nazwa podmiotu)

posiada odpowiednio wyposażone sale dydaktyczne, w których będą odbywały się zajęcia
realizowane  w  ramach  niniejszego  zapytania:  co  najmniej  1  salę  wykładową  wraz  z
pełnym  zapleczem  organizacyjno-technicznym  (nagłośnienie,  rzutniki,  właściwe
oświetlenie, komfortowe miejsca siedzące itd.).

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

Gmina - Miasto Płock
Stary Rynek 1
09-400 Płock

www.plock.eu

Projekt pn.: „Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 
Technicznych w Płocku.”

http://www.plock.eu/


     

Załącznik nr 6 

WYKAZ POSIADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ OSÓB ZDOLNYCH DO WYKONANIA
ZAMÓWIENIA

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

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

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

Dotyczy  postępowania  o udzielenie  zamówienia publicznego do 30 000 euro na:   na
zakup miejsc na studiach podyplomowych dla czynnych zawodowo nauczycieli Zespołu
Szkół Zawodowych w Płocku, w ramach realizacji  projektu pn.: „Mistrzowie zawodu –
rozwój  potencjału  kształcenia  zawodowego  w  Zespole  Szkół  Technicznych  w  Płocku”,
współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

– CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA*

l.p.
Nazwisko

i imię
Posiadane

wykształcenie

Posiadane doświadczenie
w tym wskazać czy osoba

posiada min. 3 letnie
doświadczenie

zawodowe w temacie,
który będzie wykładał

Nazwa zajęć które
będą prowadzone

przez  osobę w
ramach przedmiotu

zamówienia

1

2

…

Gmina - Miasto Płock
Stary Rynek 1
09-400 Płock

www.plock.eu

Projekt pn.: „Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 
Technicznych w Płocku.”

http://www.plock.eu/


     

– CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA*

l.p. Nazwisko
i imię

Posiadane
wykształcenie

Posiadane doświadczenie
w tym wskazać czy osoba

posiada min. 3 letnie
doświadczenie

zawodowe w temacie,
który będzie wykładał

Nazwa zajęć które
będą prowadzone

przez  osobę w
ramach przedmiotu

zamówienia

1

2

…

– CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA*

l.p.
Nazwisko

i imię
Posiadane

wykształcenie

Posiadane doświadczenie
w tym wskazać czy osoba

posiada min. 3 letnie
doświadczenie

zawodowe w temacie,
który będzie wykładał

Nazwa zajęć które
będą prowadzone

przez  osobę w
ramach przedmiotu

zamówienia

1

2

…

– CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA*

l.p. Nazwisko
i imię

Posiadane
wykształcenie

Posiadane doświadczenie
w tym wskazać czy osoba

posiada min. 3 letnie
doświadczenie

zawodowe w temacie,
który będzie wykładał

Nazwa zajęć które
będą prowadzone

przez  osobę w
ramach przedmiotu

zamówienia

1

2

…

Gmina - Miasto Płock
Stary Rynek 1
09-400 Płock

www.plock.eu

Projekt pn.: „Mistrzowie zawodu – rozwój potencjału kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 
Technicznych w Płocku.”

http://www.plock.eu/


     

– CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA*

l.p. Nazwisko
i imię

Posiadane
wykształcenie

Posiadane doświadczenie
w tym wskazać czy osoba

posiada min. 3 letnie
doświadczenie

zawodowe w temacie,
który będzie wykładał

Nazwa zajęć które
będą prowadzone

przez  osobę w
ramach przedmiotu

zamówienia

1

2

…

– CZĘŚĆ VI ZAMÓWIENIA*

l.p.
Nazwisko

i imię
Posiadane

wykształcenie

Posiadane doświadczenie
w tym wskazać czy osoba

posiada min. 3 letnie
doświadczenie

zawodowe w temacie,
który będzie wykładał

Nazwa zajęć które
będą prowadzone

przez  osobę w
ramach przedmiotu

zamówienia

1

2

…

– CZĘŚĆ VII ZAMÓWIENIA*

l.p. Nazwisko
i imię

Posiadane
wykształcenie

Posiadane doświadczenie
w tym wskazać czy osoba

posiada min. 3 letnie
doświadczenie

zawodowe w temacie,
który będzie wykładał

Nazwa zajęć które
będą prowadzone

przez  osobę w
ramach przedmiotu

zamówienia

1

2

…
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09-400 Płock
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– CZĘŚĆ VIII ZAMÓWIENIA*

l.p. Nazwisko
i imię

Posiadane
wykształcenie

Posiadane doświadczenie
w tym wskazać czy osoba

posiada min. 3 letnie
doświadczenie

zawodowe w temacie,
który będzie wykładał

Nazwa zajęć które
będą prowadzone

przez  osobę w
ramach przedmiotu

zamówienia

1

2

…

– CZĘŚĆ IX ZAMÓWIENIA*

l.p.
Nazwisko

i imię
Posiadane

wykształcenie

Posiadane doświadczenie
w tym wskazać czy osoba

posiada min. 3 letnie
doświadczenie

zawodowe w temacie,
który będzie wykładał

Nazwa zajęć które
będą prowadzone

przez  osobę w
ramach przedmiotu

zamówienia

1

2

…

Gmina - Miasto Płock
Stary Rynek 1
09-400 Płock

www.plock.eu
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– CZĘŚĆ X ZAMÓWIENIA*

l.p. Nazwisko
i imię

Posiadane
wykształcenie

Posiadane doświadczenie
w tym wskazać czy osoba

posiada min. 3 letnie
doświadczenie

zawodowe w temacie,
który będzie wykładał

Nazwa zajęć które
będą prowadzone

przez  osobę w
ramach przedmiotu

zamówienia

1

2

…

*Właściwe wypełnić

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