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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

Świadczenie usługi dotyczącej pełnienia funkcji Sekretarza Biura Projektu  

Nr ogłoszenia: 5/2017/ITeE-PIB/ZK 

 

DANE WYKONAWCY 

Nazwa wykonawcy:  …………………………………… 

Adres wykonawcy: …………………………………….. 

Telefon: …………………………………………………….. 

E-mail: ………………………………………………………. 

Osoba do kontaktu: ………………………………….. 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 5/2017/ITeE-PIB/ZK z dnia 07.04.2017 r. w postępowaniu 

zgodnym z zasadą konkurencyjności składam ofertę na usługę dotyczącą pełnienia funkcji Sekretarza 

Biura Projektu. 

 

 

1. Proponowane cena za jedną godzinę pracy Sekretarza Biura Projektu 

 

Cena brutto ……………………………………PLN (słownie złotych: ……………………………………) 

 

Wskazane powyżej wynagrodzenie zawiera wszystkie wymagane prawem polskim podatki  

i składki na ubezpieczenia. 

 

2. Wykształcenie oraz doświadczenie  

a) Wykształcenie: 

b) Liczba lat pracy zawodowej w obszarze administracyjno-gospodarczym 

w szkolnictwie zawodowym w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania 

związanym z przedmiotem zamówienia:  

c) Udział w stosowaniu Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w projektach z obszaru 

edukacji zawodowej w szczególności na rzecz szkolnictwa zawodowego w Miejskim 

Obszarze Funkcjonalnym Poznania (związanych z przedmiotem zamówienia): 

Lp. Nazwa projektu 
Funkcja pełniona 

w projekcie 

Data realizacji 

projektu 

Przybliżona 

wartość 

projektu 

1.      
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2.      

3.      

4.      

5.      

 

3. Oświadczam, że: 

 

a) akceptuję termin i warunki realizacji usługi przedstawione w Zaproszeniu (Nr ogłoszenia: 

5/2017/ITeE-PIB/ZK); 

b) mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych; 

c) nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe; 

d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla 

potrzeb przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności 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.); 

e) cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia; 

f) posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania zadań określonych w Opisie 

przedmiotu zamówienia; 

g) uzyskałem/am od Zamawiającego wszelkie informacji niezbędne do rzetelnego 

sporządzenia niniejszej oferty; 

h) zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach,  w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego; 

i) samodzielnie wypełnię wszystkie przewidziane obowiązki zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. 

 

 

 

……………………………………                     …………………………………… 

  (miejscowość, data)                 (podpis) 

  


