
 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

  Załącznik A  

do ogłoszenia nr PZ.042.4.1.2016 

 

F OR M U L A R Z       O F E R T Y 

 

Składam niniejszą ofertę: 

 

dotyczącą zajęć ………………………………………………………………..………………… 
     (podać rodzaj zajęć) 

 

 

realizowanych w szkole: ……………………………………………………………………….. 
     (podać nazwę szkoły) 

 

 

 

1. Imię (imiona) i nazwisko ................................................................................................. ......................................................... 

   

a) nazwisko rodowe              .................................................................................................................................................. ........... 

 

b) imiona rodziców    matka .................................................... ojciec .............................. ................................................................ 

 

2. Data i miejsce urodzenia   

 

3. Obywatelstwo  

 

4. Numer ewidencyjny (PESEL) 

 

 

 

5. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

 

5. Dane teleadresowe: 

    a) ulica ......................................................................................... 

b) nr budynku ………………………………………………….. 

c) kod pocztowy ………………………………….……………. 

d) miejscowość ………………………………………………… 

e) nr kontaktowy ………………………………………………. 

 

6. Oświadczam, że dane zawarte w pkt.1-4 są zgodne z dowodem osobistym 

 

    seria ...................nr ........................................ wydanym przez .......................................... .............................................................. 

 

    ................................................................................ w ......................................................... .............................................................. 

 

    albo innym dowodem tożsamości ......................................................................................................................................................  

 

   ............................................................................................................................. ................................................................................. 

 

    



 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o konkursie ofert za 

następującą cenę brutto: 

 

Cena jednostkowa brutto* za 1 godzinę lekcyjną (45 min.) _____________________________________________ 

Słownie: ____________________________________________________________________________________ 

 
*Od podanej stawki dokona się potrąceń obligatoryjnych na podstawie złożonego oświadczenia do umowy zlecenia. W przypadku zaistniałej konieczności, stawka 

zostanie pomniejszona o koszty pracodawcy. 

 

 

Oświadczam, że uważam się za związanego ofertą przez 30 dni od terminu jej składania oraz deklaruję możliwość 

realizacji usług zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego. 

 

Oświadczam, że w miesiącu, w którym składam ofertę moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację 

wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych 

z innych źródeł nie przekracza 276 godzin miesięcznie. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż w momencie otrzymania harmonogramu zajęć realizowanych w ramach Projektu 

pn.: Gimnazjum innowacji, poinformuję Zamawiającego – w formie pisemnej - o liczbie godzin mojego 

zaangażowania jw. w danym miesiącu oraz na bieżąco, podczas realizacji projektu. 

 

Ponadto wyrażam zgodę na: 

1. przetwarzanie danych osobowych, wyłącznie na cele projektu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 poz. 1182 z późn. zm.),  

2. wykorzystanie wizerunku poprzez publikowanie zdjęć, materiałów, obrazów i nagrań dźwiękowych 

powstałych podczas trwania projektu, do publikacji w prasie lokalnej, radiu i na stronach internetowych 

Beneficjenta oraz Instytucji Zarządzającej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..................................................                                                                .................................................................. 

      (miejscowość i data)                                                                                (podpis osoby  składającej ofertę) 


