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W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 

 

Projekt pt.: Głuszyckie szkoły sukcesu 
 

Realizowany w ramach Priorytetu 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 róŜnic       
w jakości usług edukacyjnych  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
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Załącznik nr 1 

 
……………………………… 

 (miejscowość, dnia) 
 

FORMULARZ OFERTY 

na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 14000 euro netto 

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

Gmina Głuszyca, 58-340 Głuszyca, ul. Grunwaldzka 55, NIP 886-25-72-750, REGON 890718248 

 

2. Nazwa przedmiotu zamówienia: przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli z zakresu: 
• Polityki równości płci  
• Przeciwdziałania przemocy w szkole 
• Rozwiązywania konfliktów rówieśniczych  

 

3. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.  

 

4. Nazwa i adres WYKONAWCY …………….…………………….…………………………….……………………….  

………………………………………………………………….……………………………………….………..……………………… 

NIP…………………….……………  tel……………………………………  fax. ….………………………….. 

 e-mail………………… 

5.  Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Przedmiot zamówienia Cena brutto za 
1 godzinę 

Ilość godzin  Wartość brutto 

1 2 3 4=2x3 

„Polityka równości płci ”  20 godz.  

„Przeciwdziałanie przemocy 
w szkole” 

 40 godz.   

„Rozwiązywanie konfliktów 
rówieśniczych” 

 40 godz.   
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6. Deklaruję ponadto: 

a) wykonanie zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym. 

b)  akceptację warunków płatności: 14 dni od daty przedłoŜenia zamawiającemu rachunku,     

c) Ŝe zdobyliśmy wszelkie informacje, konieczne do przygotowania niniejszej oferty i wykonania 

zadania oraz Ŝe zaoferowana w pkt. 5 cena brutto zawiera wszystkie niezbędne „prace” do 

prawidłowego wykonania zadania. 

d) zobowiązujemy się wykonać zadanie  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeŜeń 

w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach 

określonych w niniejszym postępowaniu. 

8. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty jest: 

a) ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

b) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
         ……………………………………… 

Podpis i pieczęć wykonawcy 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


