
Załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert z dnia 4.10.2022

                                                                                        

……………, dnia ………………..

FORMULARZ  OFERTOWY

1. Zamawiający
Powiat Radomszczański/ I Liceum Ogólnokształcące im. Feliksa Fabianiego w Radomsku

2. Opis przedmiotu zamówienia

Realizacja  usługi  edukacyjnej  dla  przedstawicieli  rady  pedagogicznej  I  Liceum
Ogólnokształcącego  w  Radomsku  polegającej  na  zorganizowaniu,  przeprowadzeniu  i
skoordynowaniu  pięciu  szkoleń  doskonalących  w  ramach  projektu  konkursowego
współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020 pn. „Cyfrowa szkoła –
rozwój edukacji cyfrowej w I Liceum Ogólnokształcącym w Radomsku”.

3. Wykonawca

Nazwa ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Adres ……………………………………………………………………………………...

NIP ………………………………………  REGON …………………………………....

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………..

4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

Cena netto: ………………….. zł
Podatek VAT: …………………… zł
Cena brutto: …………………..  zł

Słownie cena brutto: …………… 

W cenie  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty  wykonania  zamówienia  zgodnie  z
opisem przedmiotu zamówienia.
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INFORMACJA O AKREDYTACJI PLACÓWKI DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

Oświadczam, że na dzień upływu terminu składania ofert posiadam ważny status
akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli przyznanej przez Kuratora 
Oświaty na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
11.10.2018 r. 
Akredytacja wydana jest na podstawie decyzji nr ………………………… 
z dnia ………………….. wydanej przez ……………………..

W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczył ww. kwadratu lub podał niepełne dane w treści
oświadczenia zostanie przyznane mu 0 punktów w kryterium oceny pn. Akredytacja placówki
doskonalenia nauczycieli.
 

DOŚWIADCZENIE  WYKONAWCY  W  REALIZACJI  USŁUG  EDUKACYJNYCH
SKIEROWANYCH DO NAUCZYCIELI

Oświadczam,  że  w  okresie  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert  wykonałem
następujące 3 usługi edukacyjne polegające na realizacji  cyklu szkoleń doskonalących dla
nauczycieli:

Lp. Nazwa
Zamawiającego,

data umowy

Okres realizacji
usługi

edukacyjnej
(daty dzienne)

Dodatkowe informacje:

Usługa
nr 1

…. ….  Liczba nauczycieli, który wzięli udział w 
usłudze edukacyjnej: …………………

 Wykaz 4 tematów szkoleń zrealizowanych w 
ramach usługi: ……………………

 Łączna liczba godzin szkoleniowych 
zrealizowanych w ramach usługi: ……………

 Zakres usługi obejmował co najmniej analizę 
osiągniętych planowanych efektów kształcenia,
prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, 
wydanie zaświadczeń ukończenia szkolenia: 
TAK/NIE*

Usługa
nr 2

…. ….  Liczba nauczycieli, który wzięli udział w 
usłudze edukacyjnej: …………………

 Wykaz 4 tematów szkoleń zrealizowanych w 
ramach usługi: ……………………

 Łączna liczba godzin szkoleniowych 
zrealizowanych w ramach usługi: ……………

 Zakres usługi obejmował co najmniej analizę 
osiągniętych planowanych efektów kształcenia,
prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, 
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wydanie zaświadczeń ukończenia szkolenia: 
TAK/NIE*

Usługa
nr 3

…. ….  Liczba nauczycieli, który wzięli udział w 
usłudze edukacyjnej: …………………

 Wykaz 4 tematów szkoleń zrealizowanych w 
ramach usługi: ……………………

 Łączna liczba godzin szkoleniowych 
zrealizowanych w ramach usługi: ……………

 Zakres usługi obejmował co najmniej analizę 
osiągniętych planowanych efektów kształcenia,
prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, 
wydanie zaświadczeń ukończenia szkolenia: 
TAK/NIE*

*niepotrzebne skreślić

W  przypadku,  gdy  Wykonawca  nie  wskazał  3  usług  lub  podał  niepełne  dane  w  treści
oświadczenia w ramach poszczególnych rubryk tabeli zostanie przyznane mu  0 punktów w
kryterium  oceny  pn.  Doświadczenie  Wykonawcy  w  realizacji  usług  edukacyjnych
skierowanych do nauczycieli.

a) Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

b) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem i warunkami przedmiotu zamówienia i nie wnoszę
do  nich  zastrzeżeń  oraz  że  otrzymaliśmy  od  Zamawiającego  niezbędne  informacje  do
przygotowania Oferty. 

c) Oświadczamy,  że  Oferta  nie  zawiera  informacji  /  zawiera  informacje1 stanowiących/ce
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  W
przypadku nie wykreślenia żadnej opcji Zamawiający przyjmie, że oferta nie zawiera informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 

d) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez 30 dni od dnia otwarcia
ofert.

e) Oświadczam,  że  dysponuję  kadrą  ekspercką,  która  weźmie  udział  w  realizacji  usługi
szkoleniowej  w  ramach  zamówienia,  która  posiada  co  najmniej  5-letnie  doświadczenie  w
realizacji form doskonalenia skierowanych do nauczycieli.  

f) Wyrażamy  zgodę  na  przetwarzanie  naszych  danych  osobowych  w zakresie  niezbędnym  do
przeprowadzenia  postępowania,  przy  zachowaniu  zasady  jawności  postępowania  i wyniku
postępowania.

g) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO2

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.3

1 Niewłaściwe skreślić

2 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). 

3 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).
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Załączniki do formularza ofertowego stanowiące integralną część oferty :
- kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

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

Podpis i pieczęć wykonawcy. 
Oferta w postaci elektronicznej winna być  podpisana kwalifikowanym

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
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