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 Za cznik nr 1 

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

 
 Dotyczy przetargu nieograniczonego na:  
 
Prowadzenie zaj  zawodowych w zawodzie technik mechatronik wed ug systemu 
modu owego, dla 2 grup uczniów ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej w ramach projektu 
Mechatronik zawód przysz ci  wspó finansowanego przez Uni  Europejsk  ze rodków 
Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykszta cenia  
i kompetencji w regionach Dzia ania 9.2 Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa 
zawodowego. 

 Oferta  
 
W odpowiedzi na og oszenie o zamówieniu na wiadczenie us ugi edukacyjnej zwi zanej  
z prowadzeniem zaj  zawodowych w zawodzie technik mechatronik wed ug systemu modu owego, 
dla 2 grup uczniów ZS-CEZiU w Rawie Mazowieckiej w ramach projektu Mechatronik zawód 
przysz ci  wspó finansowanego przez Uni  Europejsk  ze rodków Europejskiego Funduszu 
Spo ecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykszta cenia i kompetencji w regionach Dzia ania 9.2 
Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego 

  
Oferuj  wykonanie us ug b cych przedmiotem niniejszego zamówienia:  
w CZ CI …………  
Za kwot  brutto w PLN (z uwzgl dnieniem kosztu Zamawiaj cego) za jedn  przeprowadzon  
godzin  zaj  …………………………………  

ownie: ……………………………………………………………………………………….  

1. Okres trwania umowy: od dnia podpisania umowy  do 30 czerwca 2012r 

2. Zobowi zuj  si  do:  

a) prowadzenia zaj cia wed ug systemu modu owego,  
b) opracowania wykazu materia ów dydaktycznych dla uczestników zaj , 
c) prowadzenia dokumentacji zwi zanej z zaj ciami (dziennik zaj , listy obecno ci),  
d) przeprowadzania sprawdzianów potwierdzaj cych zaliczenia kolejnych jednostek modu owych 

i wydawanie certyfikatów potwierdzaj cych zdobycie okre lonych umiej tno ci.  
e) przeprowadzania bada  ewaluacyjnych uczestników zaj .  
f) realizowania przedmiotu zamówienia z nale yt  staranno ci , zgodnie z przepisami prawa,  

 zapisami wniosku o dofinansowanie realizacji projektu „Mechatronik zawód przysz ci” 
5. Wynagrodzenie Wykonawcy p atne b dzie w ratach, po wp yni ciu rodków dotacji celowej na 

realizacj  projektu.  
6. O wiadczam, e w cenie oferty zosta y uwzgl dnione wszystkie koszty wykonania  

zamówienia.  
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7. O wiadczam, e zapozna em/am si  z tre ci  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie 
wnosz  do niej zastrze  oraz przyjmuj  warunki w niej zawarte.  

8. Uwa am si  za zwi zanego/  niniejsz  ofert  na czas wskazany przez Zamawiaj cego w SIWZ.  
9. O wiadczam, i  nie podlegam wykluczeniu z post powania o zamówienie publiczne na podstawie 

art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówie  publicznych.  
10. O wiadczam, i  spe niam warunki udzia u w post powaniu okre lone w art. 22 ust. 1 ustawy  

Prawo Zamówie  Publicznych. (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z pó n. zm.)  
11. Oferta wraz z za cznikami zosta a z ona na .............. zapisanych stronach, kolejno   

ponumerowanych od nr …….. do nr ………( uwaga: na ofert  sk adaj  si  wszystkie do czone 
dokumenty, formularze, o wiadczenia, za wiadczenia itp.)  

 
 
Integraln  cz  oferty stanowi  nast puj ce dokumenty:  
 
 
a. ................................................................  

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

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

d. ................................................................. 

e. ……………………………………………….. 

f. ………………………………………………..  

 
 
 
 
 
 
 
..........................dnia..........................  

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


