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Załącznik nr 1 do Zapytania 
ofertowego – formularz 

ofertowy 
................................................... ........................................... 
Imię i nazwisko oraz adres Oferenta miejscowość i data 
 
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące pełnienia funkcji psychologa w 
projekcie pn. ,,Integracja poprzez naukę języka angielskiego w Gminie Kawęczyn” 
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 7.3 
„Integracja lokalna na rzecz aktywnej integracji”, priorytetu VII „Promocja integracji 
społecznej” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zgodnie z wymaganiami 
określonymi w przedmiotowym Zapytaniu ofertowym: 
 
1.Oświadczam, iż posiadam następujące doświadczenie i kwalifikacje zawodowe: 
a) posiadam wykształcenie ………………………………………………………; 
b) posiadam ………… -letni staż pracy /proszę podać opis doświadczeń zawodowych/ 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
c) posiadam ………… -letni staż pracy z młodzieżą w zakresie /proszę podać krótki opis/ 
……………………………………………………………………………………………… 
 
2. Proponowane wynagrodzenie za realizację zadań: 
A. Wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów psychologiczno-integracyjnych w ujęciu 
godzinnym brutto (z podatkiem VAT, składką zdrowotną, obowiązkowymi składkami do 
ZUS*)  ……………….PLN 
B. Całkowite wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów psychologiczno-integracyjnych 
(wynagrodzenie w poz. A x 12 godzin)  ……………….PLN   
 
C. Wynagrodzenia za zorganizowanie kuligu lub ogniska za 1 grupę (z podatkiem VAT, 
składką zdrowotną, obowiązkowymi składkami do ZUS*) …………… PLN 
D. Całkowite wynagrodzenie za zorganizowanie kuligu lub ogniska (Wynagrodzenie w poz. 
C x 3 grupy) …………. PLN 
 
Cena oferty razem (B+D):…………………………………………………………………… 
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3. Oświadczam, że: 
a) akceptuję termin i warunki realizacji usługi przedstawione w zapytaniu ofertowym; 
b) w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się dostarczyć dokumenty potwierdzające 
wykształcenie i c.v. potwierdzające doświadczenie zawodowe, przedstawione w niniejszej 
ofercie; 
c) mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz  korzystam z pełni praw publicznych; 
d) posiadam stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku; 
e) nie byłem/am skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z 
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
f) jestem związany/a niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert. 
 
 
4. Informuję, że usługi będę realizować jako*: 
a) osoba fizyczna na umowę zlecenie (rozliczenia na podstawie rachunków) 
b) firma (rozliczenia na podstawie faktur VAT) 
 
* niewłaściwe skreślić 
 
 
 
 
 

.............................................. 
          /podpis Oferenta 


