
 

 

Projekt „ e-Xtra kompetentni – Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa małopolskiego 
 i świętokrzyskiego” jest realizowany w ramach Programy Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2010,  

Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.1 „ Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych” 

 Załącznik nr 1 

 

…………………., dnia …………………… 

             /miejscowość i data/ 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

……………………………..….……… 

…………………………….………….. 

……………………….……………….. 

Tel. …………………………………… 

e-mail: ………………………………… 

 

Gmina Szerzyny 

38-246 Szerzyny 521 

 

Oświadczam, że składając ofertę w postępowaniu o naborze na stanowisko instruktora                     

do projektu grantowego pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Szerzyny” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020,                    

Osi Priorytetowej Nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania 

szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych oświadczam, że spełniam warunki 

naboru na w/w stanowisko dotyczące: 

A/ w zakresie metodyki: 

1. Posiadania umiejętność budowania relacji z uczestnikami szkoleń i między nimi, 

2. Posiadania umiejętność dostosowania metod szkolenia do potrzeb uczestników grupy, 

3. Posiadania umiejętności wykorzystania scenariuszy szkoleń w procesie dydaktycznym, 

4. Posiadania umiejętność motywowania uczestników szkoleń 

B/ w zakresie technicznym, dotyczące  

1. Umiejętność obsługi komputera, urządzeń peryferyjnych (drukarka, rzutnik itp.)                          

oraz urządzeń mobilnych (laptopy, tablety, smart fony), 



 

 

2. Umiejętność korzystania z Internetu, 

3. Umiejętność korzystania z informacji z danych w Internecie, 

4. Umiejętność komunikacji z wykorzystaniem technologii cyfrowych, 

5. Umiejętność tworzenia treści cyfrowych, 

6. Umiejętność ochrony urządzeń, treści cyfrowych oraz danych osobowych, 

7. Umiejętność rozwiązywania problemów technicznych. 

C/ w zakresie doświadczenia: 

Doświadczenie w prowadzeniu lekcji, zajęć, szkoleń lub warsztatów w wymiarze co najmniej 

50 godzin szkoleniowych w ciągu ostatnich 3 lat, na co przedkładam następujące dokumenty:  

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

 ……………………………………………………………………………………………………..…………………………. 

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

 ……………………………………………………………………………………..………………………………………… 

 

Poza tym: 

1. Oświadczam, że gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia samodzielnie. 

2. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z warunkami naboru na stanowisko instruktora do 

projektu grantowego pn. „Rozwijamy kompetencje cyfrowe w Gminie Szerzyny” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020                       

Osi Priorytetowej Nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania 

szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych, oraz załącznikami do niego i nie wnoszę 

do nich, żadnych zastrzeżeń. 

3. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu 

składania ofert. 

 

 

 

…………………………………………….. 

Czytelny podpis 

 


