Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2019/KN13

……………………………………………………….
Miejscowość i data
FORMULARZ OFERTOWY

Numer Zapytania ofertowego: nr 1/2019/KN13

Zamawiający:
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Al. Jana Pawła II 91
15-703 Białystok
Podlaskie, Białystok
NIP 5422072800

Dane Oferenta:
Ekspert I
Imię i nazwisko
Adres
NIP
Telefon
e-mail

Ekspert II
Imię i nazwisko
Adres
NIP

Telefon
e-mail

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2019/KN13 w sprawie świadczenia usługi opracowania
programu kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej na jednolitych
stacjonarnych studiach magisterskich na kierunku Pedagogika Wczesnoszkolna realizowanych w
ramach projektu „Sukces nauczyciela efektem refleksyjnej praktyki na studiach stacjonarnych w
NWSP w B-stoku” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020. Składam/y niniejszą ofertę i
zobowiązuje/my się wykonać przedmiotowe zamówienie, zgodnie z wszystkimi warunkami
określonymi w zapytaniu ofertowym, mając na względzie cel i charakter Projektu oraz
uwarunkowania związane z jego realizacją z funduszy UE.

Oferuje/my wykonanie przedmiotu zamówienia w cenie brutto 1: tj. ……………………zł za opracowanie
1programu kształcenia nauczycieli edukacji przedszkolnej i wcze4snoszkolnej na jednolitych
stacjonarnych studiach magisterskich słownie: ……………………………………………………………..………………. zł

Oświadczam/y, że:
1. Oferowana cena jest ceną stałą, uwzględniającą wszystkie uwarunkowania wpływające
na jej wysokość.
2. Zapoznałem/-łam się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.
3. Zobowiązuje/my się do wykonania przedmiotu zapytania zgodnie z opisem przedmiotu
zapytania.
4. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.
5. W przypadku wybrania naszej oferty jestem gotowy/a do podpisania umowy
z Zamawiającym i realizacji niniejszego zamówienia w terminach określonych
w Zapytaniu ofertowym nr 1/2019/KN13.
6. Załączniki do oferty

1

pod pojęciem łącznej ceny brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia
stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli
dotyczy)

Przedkładam/y następujące dokumenty (oryginalne lub poświadczone za zgodność przez osobę
uprawnioną):

OPIS DOKUMNETU

Krótki opis (nazwa) i liczba załączników (kart)

Zapytanie ofertowe
(parafowane przez Oferenta/ów)

Parafowane zapytanie ofertowe, ____ k.

Kopia dyplomu potwierdzającego posiadanie
wykształcenia pedagogicznego
Kopia dokumentu potwierdzającego
posiadanie praktycznego doświadczenia
zawodowego związanego z kierunkiem
Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolnej.
Oświadczenie o braku powiązań (oddzielnie
dla każdego z Oferentów)

Dyplom _____________.k

_________________.k

_________________.k

Niniejsza oferta jest ważna w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

………………………………
………………………………
Podpis/y Oferenta/ ów

