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Załącznik nr 1  

Formularz ofertowy odpowiadając  na rozeznanie cenowe nr 10/SMYKI/R/2020 dotyczącego 
przeprowadzenia szkoleń/warsztatów realizowanych zdalnie (online) dokształcających  
2 nauczycieli  zatrudnionych w Przedszkolu Niepublicznym SMYKI. 
Szkolenia/ warsztaty  współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego  w oparciu o projekt „Smyki na dobry start” realizowany  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego  
na lata 2014-2020 

 
zgodnie z wymaganiami określonymi w rozeznaniu oświadczam, że oferuję wykonanie przedmiotu 

zamówienia w  zakresie (proszę podać numer/-y zakresów) ……………………………………………………………. 

zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia za cenę odpowiednią do każdego z zakresów na 

który składana jest oferta:  

Nazwa Zakresu 
Cena brutto  

za 1 osobę 

Cena brutto  

za  2 osoby  

(łącznia wartość) 

Słownie cena 

brutto za 2 osoby  

Zakres 1:  Szkolenie online dla 2 nauczycieli z 
zakresu przezwyciężania trudności w czytaniu 
i pisaniu dzieci w wieku przedszkolnym, w 
ramach edukacji wczesnoszkolnej  
(min. czas trwania 4 h)  
 

   

Zakres 2: Szkolenie online dla 2 nauczycieli z 
zakresu aktywnych metod nauczania pojęć 
matematycznych w przedszkolu w oparciu o 
treści nowej podstawy programowej  
(min. czas trwania 4 h)  
 

   

Zakres 3: Warsztaty online bożonarodzeniowe 
w przedszkolu dla 2 nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej  
(min. czas trwania 4 h) 
 

   

Zakres 4: Szkolenie (warsztaty online) dla 2 
nauczycieli z zakresu rozwijania 
innowacyjności i kreatywności uczniów   
(min. czas trwania 16 h). 
 

   

Zakres 5: Szkolenie online dla 2 nauczycieli z 
zakresu dziecięcego eksperymentowania 
(min. czas trwania 20 h).  
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2. Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie do dnia 30.06.2020 od podpisania 

umowy.  

3. Termin płatności 14 dni od daty wystawienia faktury.  

4. W załączeniu przedkładamy :  

- aktualny wydruk z CEiDG lub KRS.  

-referencje, opinie potwierdzające doświadczenie w zakresie zbieżnym do zakresu rozeznania 

cenowego, min. 2 szkolenie zrealizowane dla nauczycieli przedszkolnych  w okresie ostatnich  

24 miesięcy. 

- wykaz doświadczenia (załącznik nr 2)  

- oświadczenie RODO (załącznik nr 3). 

5. Znana mi jest treść Rozeznania cenowego nr  10/SMYKI/R/2020  i nie wnoszę do niego zastrzeżeń 

oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.  

6. W przypadku przyznania zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  

 

Dane Oferenta do kontaktu:  
 
..….......................................................................................................................... 
(imię, nazwisko, telefon kontaktowy, pieczęć) 
 

Data, podpis oferenta: …………………………………………….............................................. 


