Załącznik

FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiający: Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika
w Rawie Mazowieckiej
Oferent:

…………………………………………………….
Nazwa firmy / imię i nazwisko Wykonawcy

……………………………………………………
Adres Wykonawcy/ siedziby Firmy

………………………………………………….
Telefon

………………………………………………….
E-mail

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego wyłonienia zespołu projektowego, świadczącego
usługi zarządzania i obsługi projektu pt. „Szkoła dla rynku pracy” (nr projektu WND-POKL.09.02.00.10004/13), realizowanego w Zespole Szkół - CEZiU, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu
Społecznego. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego
oferuję:
Wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami zapytania ofertowego w części III
świadczenie usług asystenta finansowego na następujących warunkach:
Cena (brutto) …………….zł/miesiąc.
(słownie złotych: …………………………………………………………………………….…………)
Wartość oferty (ilość miesięcy x cena za jeden miesiąc) ………………………
(słownie złotych: ………………………………………………………………………..………………)
Oświadczam, że:
a) posiadam wykształcenie wyższe z zakresu administracji lub/i finansów,
b) znam procedury wymagane przy realizacji projektów współfinansowanych z Europejskiego
Funduszu Społecznego,
c) posiadam umiejętność obsługi obsługa komputera - MS Office: Word, Excel, Power Point oraz
aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych POKL, Generator Wniosków Płatniczych PO KL
d) odbyłem/am szkolenie dotyczące realizacji projektów w ramach POKL,
e) posiadam doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w realizowaniu projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego (praca w co najmniej jednym projekcie w ramach POKL),
f) posiadam doświadczenie w prowadzeniu księgowości,
g) nie jestem zatrudniona/-y w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL, tj. w Instytucji
Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej, Instytucji Wdrażającej, Regionalnych Ośrodkach EFS,
Krajowym Ośrodku EFS, Krajowej Instytucji Wspomagającej,
h) łączne zaangażowanie w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO nie przekracza 240
godzin miesięcznie i w trakcie realizacji w/w przedmiotu umowy tej liczby godzin przekraczać
nie będzie,
i) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm) w sprawach
dotyczących Projektu.

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:
1) …………………………………………………………………………………………….
2) …………………………………………………………………………………………….
3) …………………………………………………………………………………………….
4) ……………………………………………………………………………………………
5) ……………………………………………………………………………………………
6) ……………………………………………………………………………………………
7) ……………………………………………………………………………………………

……………………………..
(data)

……………………………..
(podpis)

