
 

ZSP2.261.6.1.2022 

        Załącznik nr 1 

 

 

  Miejscowość, dnia ……..………. 

 

..................................……..…….………. 
imię i nazwisko/ nazwa firmy 

..................................…….…….………. 
nr telefonu 

..................................…….…….………. 
e-mail 

 

 

 

OFERTA 
 

do 

 

……………………………………… 
nazwa zamawiającego 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji koordynatora projektu pn. „Ja  

w Europie – marzenia się spełniają” o numerze 2022-1-PL01-KA122-VET-000078283 

realizowanego w ramach programu Erasmus+ Akcji 1 Krótkoterminowe projekty na rzecz 

mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego. 

 

składam/y ofertę następującej treści: 

 

1.Oferuję: 

Zakres 
Cena brutto  

za 1 godzinę zegarową 

Cena brutto  

za miesiąc wykonywania usługi – 25 

godzin zegarowych 

Koordynator 

projektu 
  

 

Słownie cena brutto za 1 godzinę zegarową: 

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

 

Słownie cena brutto za miesiąc wykonywania usługi – maksymalnie 25 godzin 

zegarowych:  

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



 

2. Oświadczam/my, że: 

1) posiadam/my wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania przedmiotu 

zamówienia; 

2) spełniam/my warunki określone w punkcie III zapytania ofertowego; 

3) zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego; 

4) zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; 

5) po zapoznaniu się z treścią zapytania ofertowego, warunkami Zamawiającego, opisem 

przedmiotu zamówienia, wymogami Zamawiającego oświadczam, że zamówienie 

będę w stanie zrealizować do dnia 31.12.2023 r.; 

6) nie przewiduję zlecenia usług podwykonawcy i całe zamówienie wykonam własnymi 

siłami; 

7) na dzień złożenia oferty, nie jestem powiązany/na osobowo lub kapitałowo  

z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 

powiązania miedzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 

zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa 

drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub 

kurateli.  

 

3. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty: 

1) Wykaz usług w celu spełnienia warunku doświadczenia w koordynowaniu projektami 

UE, 

2) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, 

3) CV, 

4) Dokumenty potwierdzające posiadanie określonego wykształcenia oraz dodatkowych 

kwalifikacji  potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Oferenta (dokumenty 

należy dostarczyć w przypadku wyboru oferty na wyraźną prośbę zamawiającego). 

5) Klauzula informacyjna. 

 

 

 

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

Nazwa firmy/nazwisko i imię, pieczęć i/lub podpis 


