
 
 

 
Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 2/2019 

FORMULARZ OFERTY 

Oferta dla: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”  

Ul. Lilpopa 18 

05-807 Podkowa Leśna 

Biuro:  

Ul. Świerkowa 1 

05-807 Podkowa Leśna 

NIP: 529-176-17-74 

Dane oferenta 
Imię nazwisko/nazwa firmy: 

 

Adres poczty e-mail:  

Forma prowadzonej działalności:  

Adres:  

NIP (dotyczy firm):  

Numer konta bankowego:  
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Oferta wykonania szkoleń dla uczniów szkół podstawowych w zakresie podstaw elektroniki i programowania tzw. Mobilne SMART 
PRACOWNIE: 
 

Nazwa szkoły  Rodzaj zajęć 

Liczba 
osób w 
grupie Termin  

Łączna 
liczba 
godzin 
zajęć 

Liczba 
osób w 
grupie Termin  

Łączna 
liczba 
godzin 
zajęć 

Łączna 
liczba 
godzin 
zajęć w 
Projekcie 

Oferowana 
cena za 1 
godzinę 
zajęć 
(brutto) 

Łączna cena 
za wykonanie 
usługi 
(brutto) 

Szkoła 
Podstawowa im. 
Bohaterów 
Warszawy 

Mobilne SMART 
LABORATORIUM 15 

09.2019 
– 
06.2020 70 15 

09.2020 
– 
06.2021 70 140 0,00    0,00    

Szkoła 
Podstawowa im. 
św. Teresy 

Mobilne SMART 
LABORATORIUM 15 

09.2019 
– 
06.2020 70 15 

09.2020 
– 
06.2021 70 140 0,00    0,00    

 
Cena brutto za całość zamówienia/wybranej części zamówienia*12: .......................................PLN (słownie: ……………………..)  
 
 

 

Jednocześnie oświadczam, że: 

                                                           
1 * niepotrzebne skreślić 
 
2 cena brutto obejmuje wszystkie koszty pracownika/zleceniobiorcy niezbędne do realizacji usługi. W przypadku zawarcia umowy z osobą fizyczną będzie zawierała także 
ew. koszty pracodawcy wynikające z przepisów o ubezpieczeniu społecznym.  
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1. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.  

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 

umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo” z siedzibą w Podkowie Leśne, ul. Lilpopa 18 wyłącznie w zakresie przeprowadzenia procedury 

wyłonienia wykonawcy szkoleń oraz podpisania umowy o świadczenie usługi wykonania szkoleń dla uczniów szkół podstawowych  w zakresie 

podstaw elektroniki i programowania tzw. Mobilne SMART PRACOWNIE. 

4. Załącznikami do niniejszej oferty są:  

1/……………………………………………………………………………………………… 

2/……………………………………………..………………………………………………. 

3/................................................................................................... 

 

 

Podpis……………………………………………… 

Podkowa Leśna, dnia ……………………2019 r. 


