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 Załącznik nr 1 

Dane Wykonawcy:  
 
Imię i nazwisko: …………………………………………  
Adres: ……………………………………………………  
……………………………………………………………  
Telefon: …………………………………………………. 

 
 Dotyczy przetargu nieograniczonego na:  
 

Prowadzenie zajęć dodatkowych teoretycznych i praktycznych z zakresu 
przygotowania zawodowego, prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – 
wyrównawczych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych, prowadzenie 
klubów zainteresowań – zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do udziału  
w konkursach i olimpiadach zawodowych  realizowanych Zespole Szkół – Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej  
w ramach projektu „Zyskaj więcej w szkole zawodowej” współfinansowanego ze 
środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.2 
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu 
POKL/I/9.2./10 
 
 
 Oferta  
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług edukacyjnych w projekcie „Zyskaj 
więcej w szkole zawodowej” współfinansowanego ze środków  Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia  
i kompetencji w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego 
postępowania składam niniejszą ofertę. 
  
Oferuję wykonanie usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia:  

w CZĘŚCI ………………………………………………………………………………………………………  

Za kwotę brutto w PLN (z uwzględnieniem kosztu Zamawiającego) za jedną przeprowadzoną 

godzinę zajęć (godzina – 45 minut): …………………………………  

Słownie: ……………………………………………………………………………………….  

1. Liczba godzin zajęć do przeprowadzenia: …………………….  

2. Miejsce prowadzenia zajęć: ………………………………………………………………..  

3. Okres trwania umowy: od dnia podpisania umowy (ale nie wcześniej niż 01.04.2011r.) do 
22.06.2011r. 
4. Zobowiązuję się do:  

a) prowadzenia zajęcia według własnego programu autorskiego,  
b) określania metod prowadzenia zajęć, 
c)  opracowania wykaz materiałów dydaktycznych dla uczestników zajęć, 
d) prowadzenia dokumentacji związanej z zajęciami (dziennik zajęć, listy obecności),  
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e)  przeprowadzenia testów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów (na początek i na 
koniec zajęć) oraz sporządzenia  sprawozdania z wyników przeprowadzonych testów, 

f) w ramach zajęć dodatkowych z zakresu przygotowania zawodowego przeprowadzenia 
egzaminów teoretycznych i praktycznych potwierdzających  kwalifikacje zawodowe oraz    
sporządzenia sprawozdania z wyników przeprowadzonych egzaminów, 

g) sprawowania opieki nad uczestnikami podczas zajęć oraz podczas wyjazdu na eliminacje  
pozaszkolne, 

h) przeprowadzania badań ewaluacyjnych uczestników zajęć.  
i) realizowania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa,  

 zapisami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Zyskaj więcej w szkole zawodowej” 
5. Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w rozliczeniu trzymiesięcznym, po wpłynięciu  
środków dotacji celowej na realizację projektu.  
6. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania  
zamówienia.  
7. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w niej zawarte.  
8.  Uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą na czas wskazany przez Zamawiającego w SIWZ.  
9. Oświadczam, iż nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie 
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
10. Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy  
Prawo Zamówień Publicznych. (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.)  
11. Oferta wraz z załącznikami została złożona na .............. zapisanych stronach, kolejno    
ponumerowanych od nr …….. do nr ………( uwaga: na ofertę składają się wszystkie dołączone 
dokumenty, formularze, oświadczenia, zaświadczenia itp.)  
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:  
 
 
a. ................................................................  

b. ................................................................  

c. .................................................................  

d. ................................................................. 
e. ……………………………………………….. 
f. ………………………………………………..  
 
 
 
 
 
 
 
..........................dnia..........................  

................................................  
Podpis czytelny 


