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ZAŁACZNIK NR 2 

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 1/POKL/3.3.2/2014 
 

Nazwa i adres Wykonawcy 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

NIP: ………………………………………… 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 1/POKL/3.3.2/2014 niniejszym składam następującą ofertę: 

1. Zakres oferty obejmuje następujące części zapytania:………………………………………. 

2. Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią zapytania ofertowego oraz, że przyjmuję bez 

zastrzeżeń wymagania zawarte w jego treści. 

3. Oświadczam, że spełniam wymagania wobec oferenta zawarte  w punkcie V Szczegółowego 

opisu zamówienia. 

4. Oświadczam, że uważam się za związaną/ego niniejszą ofertą na czas wskazany  

w zapytaniu ofertowym 

5. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy o dzieło dydaktycz-

ne w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

Załącznikami* do formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1. Życiorys zawodowy opatrzony datą oraz czytelnym podpisem Oferenta (na załączonym 

wzorze). 

2. Dokumenty potwierdzające wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem na każ-

dej stronie, opatrzone datą oraz czytelnym podpisem Oferenta – liczba stron  

…………………………… 

3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika dydak-

tycznego/naukowo-dydaktycznego/ realizację zajęć dydaktycznych na uczelni wyższej (w 

tym jeśli jest w Wyższej Szkole Zarządzania) potwierdzone za zgodność z oryginałem na 

każdej stronie, opatrzone datą oraz czytelnym podpisem Oferenta – liczba stron 

……………………..,  

4. Sylabus przedmiotu opracowany na załączonym wzorze – liczba stron ………………….. 

5. Dorobek naukowy Oferenta (na załączonym  wzorze) – liczba stron ……….. 

6. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji zajęć dydaktycznych w ramach pro-

jektów współfinansowanych ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego potwier-

dzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie, opatrzone datą oraz czytelnym podpisem 

Oferenta – liczba stron …………………….., 

7. Dokumenty potwierdzające doświadczenie w realizacji zajęć lekcyjnych w szkołach ponad-

gimnazjalnych potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej stronie, opatrzone datą 

oraz czytelnym podpisem Oferenta – liczba stron …………………….., 

8. Inne ………………………………………….. 

 
 

………………………………… 

Data 

 ……………………………………………………… 

Czytelny podpis 

 

  

* mogą być złożone w formie oryginałów bądź kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez oferenta, dokumenty w językach obcych powinny 
zostać dostarczone wraz z załączonym tłumaczeniem 


