
 

 

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 4  

 

 

FORMULARZ OFERTY 

na usługę dostawy o wartości netto poniżej 30 000 euro. 

 

Gmina Szerzyny 

38-246 Szerzyny 521 

 

Nawiązując do otrzymanego zaproszenia do składnia ofert w postępowaniu prowadzonym               

w trybie Zapytania ofertowego, składamy ofertę na 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. 

 

I. Miejsce prowadzenia szkolenia - właściwe zaznaczyć poprzez zaznaczenie X :  

Część I - SP Szerzyny  

Część II - SP Czermna  

Część III - SP Swoszowa  

Część IV - SP Żurowa  

Część V - SP Ołpiny  

 

II. Nazwa i adres Wykonawcy: 

 Imię i nazwisko: ………………………………………. 

 Adres: ………………………………………. 

 PESEL: ………………………………………. 

III. Wysokość wynagrodzenia:  

Oferuję przeprowadzenie 1 godziny szkoleniowej za ….... zł brutto 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na potrącenie z należnego wynagrodzenia wszelkich 

wymaganych prawem potrąceń.                                                                                                                                                                                               

IV. Deklaruję ponadto: 

 termin wykonania zamówienia: od 1 styczeń 2019 r. do 31 październik 2019 r. w 
wymiarze 16 h w grupie liczącej do 12 osób w zakresie dopuszczalnych modułów 



 

 

szkoleniowych, określonych w projekcie. Szkolenia odbędą się zgodnie z wytycznymi 
określonymi w projekcie.  

 

Oświadczam, że: 

 Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 

 Oferowana cena zawiera wszystkie koszty wykonania zadania, 

 Związany jestem ofertą do 30 dni od jej złożenia. 

 W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy cywilno-prawnej 

w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są 

(wymienić): 

1. ................................................................................................................................... 

2. .................................................................................................................................. 

3. ................................................................................................................................... 

4. ................................................................................................................................... 

5. ................................................................................................................................... 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

................................dn. ..................... .............................................................. 

             Miejscowość i data                                                          Czytelny podpis  

 

 

 


