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Załącznik nr 2 do Zapytania – formularz ofertowy                                                                                                   

Znak sprawy : Nr 2021 / Edu_Pr/MA_WS/01 

 

Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie 

Pomocy Pokrzywdzonym i 

Niepełnosprawnym „Edukator” w Łomży 

  
 OFERTA WYKONAWCY 

 
Dane Wykonawcy : 
 
Nazwa i adres Wykonawcy:    

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

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

 

telefon:   ……………….……….………...… faks:   ……........……………………................. 

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

NIP:   …………………………………………...........………………………………................. 

REGON:        …………………………………............…………………………….…............... 

1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe Nr 2021 / Edu_Pr/MA_WS/01 ogłoszenie o postępowaniu 

na  świadczenie usług w zakresie organizacji studiów podyplomowych i szkoleń dla 

nauczycieli przedszkola : Mały Artysta w Łomży oraz przedszkola Wesołe Słoneczko w 

Łomży. w ramach  projektu pt. „Wsparcie na edukacyjnym starcie" nr RPO.03.01.01-20-

0435/19  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii 

Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 

2014-2020. oferuję/my wykonanie zamówienia zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 1 

do Zapytania w zakresie następujących części: 

Lp. Nazwa części Łączna cena brutto 
w zł 

1 1. Studia podyplomowe  
2. a) Terapia pedagogiczna – 2 osoby  

3. b) Logopedia – 4 osoby  

4. c) Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i 
Zespołem Aspergera – 4 osoby 

 

5. d) Edukacja przedszkolna z językiem angielskim – 3 osoby  

6. e) Arteterapia z elementami psychologii twórczości – 1 osoba  

7. f) Muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej – 2 osoby  

8. g) Nauczyciel programowania w przedszkolach – 2 osoby  

9. 2. Szkolenia dla nauczycieli 
10. a) Szkolenie dotyczące pozytywnej dyscypliny w grupie  

12. b) Techniki pracy z dzieckiem agresywnym  

13. c) Edukacja dziecka ze spektrum autyzmu  
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14. d) Szkolenie z ewaluacji wewnętrznej.  

15. e) Zabawy badawcze dla najmłodszych  

16. f) Terapia ręki  

17. g) Rozwijanie kompetencji obywatelskich u najmłodszych 
uczniów 

 

18. h) Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów  

19.  i) Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji 
cyfrowych uczniów 

 

20. j) Integracja Sensoryczna  

21. k) Dogoterapia  

22. l) Warsztaty edukacji twórczej- rozwój zaczyna się sztuką  

23. m) Wyjść poza pudełko- trening kreatywności  

24. n) Matematyka poprzez zabawę  

25. o) Kraina małego Einsteina  

26. p) Nutki Ludki – Inspiracje Muzyczne Rozwijające 
Kreatywność Dziecka 

 

27. q) Nauka przez zabawę- śpiewem i tańcem wspieranie 
naturalnych aktywności dziecka 

 

28. r) Jak rozwijać kompetencje społeczne uczniów  

29. s) Zabawy badawcze dla najmłodszych  

 

 

2. Zobowiązuję/my się wykonać zamówienie w pełnym zakresie wskazanych w/w tabeli  oferty 
w sposób opisany w załączniku nr 1 do Zapytania i zgodnie z wymaganiami Zamawiającego 
wynikającymi z Zapytania za łączną cenę ofertową (wynagrodzenie wykonawcy) ustaloną dla 
poniższych CZĘŚCI  tj.: 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(słownie) 
 

3. Termin – okres czasu, w którym będą prowadzone szkolenia oraz kursy. 

Oświadczam/my, że zamówienie zrealizuję/my zgodnie z Zapytaniem w okresie od dnia zawarcia 

umowy do dnia 31 maja 2022 r., w  terminach określonych w harmonogramie przygotowanym 

zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 1 do Zapytania stanowiącym opis przedmiotu 

zamówienia. 

 

4. Oświadczam/my, że  
1) zapoznałem/liśmy się z treścią Zapytania i przyjmuję/my ją bez zastrzeżeń, oraz 

uzyskałem/liśmy konieczne informacje, potrzebne do przygotowania oferty, 
2)  ceny podane w pkt 2 oferty zawierają wszystkie koszty wykonania Zamówienia oraz, że 

podane ceny przez cały okres realizacji zamówienia nie ulegną podwyższeniu a pozostałe 
parametry wykonania przedmiotu zamówienia nie ulegną zmianie na niekorzyść 
Zamawiającego. 

3) jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 
przedstawionej w moich/naszych dokumentach załączonych do oferty natychmiast 
poinformuję/my o nich Zamawiającego.  

4) spełniamy warunki udziału w postępowaniu oraz osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do prowadzenia szkoleń lub 
kursów, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
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5. Oświadczam/my, że uważam/my się za związanych niniejszą ofertą  na czas wskazany w 
Zapytaniu,  tj.  przez  okres  30 dni, licząc od  upływu terminu składania ofert. 
 

6. Oświadczam/my, że akceptuję/my  załączony  do Zapytania  „Wzór   umowy - załącznik nr 
4 oraz w przypadku  wyboru  mojej/ naszej   oferty zobowiązuję/my  się  do  zawarcia  
umowy  zgodnej z niniejszą ofertą na opisanych warunkach w  miejscu  i  terminie 
wyznaczonym przez  Zamawiającego. 

7. Oświadczam/my, że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum dla potrzeb  zamówienia jest 
następujący: 
……………………………………………………………………………………………... 

          (wypełniają  jedynie wykonawcy, składający ofertę wspólną - spółki cywilne lub konsorcja)  
 

8. Zastrzeżenie Wykonawcy:  
 

Niżej  wymienione  dokumenty  składające  się  na  ofertę   nie  mogą  być  ogólnie udostępnione - 
stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej  
konkurencji - (wypełnić - jeżeli dotyczy).:  
 
……..……………………………………………………………………………………………. 
 

9. Zamówienie wykonam/my samodzielnie/ z udziałem podwykonawców *  
 
Zakres zamówienia, który Wykonawca powierzy podwykonawcom: 
…………………………………………………………………………………………………... 
* (niepotrzebne skreślić) 
 

10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu. 2)1 

 
11. Oświadczam/my, iż złożone przez nas dokumenty zawierają dane prawdziwe i aktualne na 

dzień wyznaczony do składania ofert. Oświadczenie to składam/my pod groźbą 
odpowiedzialności karnej, wynikającej z art. 297  § 1 Kodeksu karnego. 

 

 

 

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

    (miejscowość, data)                                                    (podpis/y i pieczęć osoby uprawnionej 
 
 

                                                           
 

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
2) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania 

obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści 
oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


