
 

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  
 

 

 

………………………….. 
                                                Miejscowość, data 

                                           

OFERTA 

 

Dane Oferenta 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………… 

Adres ……………………………………………………………… 

Pesel ................................................................................................... 

Tel. ……………………………………………………………...... 

Adres e – mail……………………………………………………… 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr  1/07/2018 z dnia  25.07.2018 r. w ramach projektu pt. „Kreatywna 

szkoł@”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje  

i kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz 

zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia 

podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych  

i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia Działanie 

12.2 Kształcenie ogólne, realizowanego przez Miasto Tomaszów Lubelski/ Szkoły Podstawowej nr 2,  

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  w Tomaszowie Lubelskim, 

 

 

1. Oświadczam że: 

Lp. Kryterium Tak Nie 

1 Posiadam wykształcenie wyższe   

2 Posiadam min. 5 letnie doświadczenie 

w zarządzeniu projektami EFS, w tym 

doświadczenie w zarządzaniu min. 1 projektem 

EFS o wartości powyżej 1 000 000 zł, 

  

3 Posiadam doświadczenie w pełnieniu funkcji 

koordynatora/kierownika projektu w min. 

3 projektach w dziedzinie edukacji o wartości 

powyżej 100.000 zł 

  

 

 



 

2. Proponowane wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie usługi:  

………………………………………………………. złotych brutto za godzinę  (słownie: 

……………….) , w tym podatek VAT ………… zł (słownie: …………………….) 

………………………………………………………… złotych brutto miesięcznie 

(słownie: ………….), w tym podatek VAT …………………. zł (słownie: 

………………….) 

 

W przypadku osób fizycznych bądź przedsiębiorców nie będących podatnikiem VAT proszę  

o wpisanie jedynie kwoty brutto i „słownie” bez wypełniania pozycji „w tym podatek VAT”.  

 

3. Oświadczam, że: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 

2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. 

3. Dysponuję wszelkimi środkami i zasobami umożliwiającymi samodzielne wykonanie 

przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczam, że termin związania z ofertą wynosi do 30 dni kalendarzowych od dnia 

otwarcia ofert.  

5. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania 

umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

6. Jestem świadomy, że przed zawarciem umowy Zamawiający może prowadzić 

dodatkowe negocjacje z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.  

7. Nie byłem/am skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 



 

8. Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw 

publicznych. 

 

1. Do niniejszej oferty załączam: 

a) …………… 

b) …………… 

c) …………… 

       (podpis Oferenta) 


