PROJEKT „ORIENTACJA ZAWODOWA BEZ GRANIC” /„BERUFSORIENTIERUNG OHNE GRENZEN”

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego ‐ Opiekun uczniów podczas warsztatów orientacji zawodowej w Saksonii w ramach
projektu „Orientacja zawodowa bez granic”

………………………………..., dnia…..…….……..

Oferta Wykonawcy
w związku z zapytaniem ofertowym Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Jeleniej Górze z dnia
13.09.2016
Nazwa Wykonawcy:
...................................................................................................................................................................
Adres/siedziba Wykonawcy:
…...............................................................................................................................................................
Telefon, fax., e‐mail Wykonawcy:
…...............................................................................................................................................................
Doświadczenie pedagogiczne w pracy z młodzieżą gimnazjalną*:
do 2 lat
od 2 do 8 lat
powyżej 8 lat
Sprawowana funkcja*:
Opiekun
Opiekun pełniący funkcję kierownika wycieczki
Wykonywanie funkcji opiekuna lub opiekuna pełniącego funkcję kierownika wycieczki podczas 3 wyjazdów
10 osobowej grupy młodzieży gimnazjalnej z (możliwy jest wybór więcej niż jednej szkoły)*:
Gimnazjum nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Jeleniej Górze, ul. Piłsudskiego 23, 58‐500 Jelenia Góra
Zespół Szkół w Jeżowie Sudeckim, Długa 80, 58‐521 Jeżów Sudecki
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kowarach, Gimnazjum im. Stanisława Lema, ul. Szkolna 1, 58‐530
Kowary
Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Mysłakowicach, ul. Sułkowskiego 1, 58‐535
Mysłakowice
w ramach 5 dniowych warsztatów w Saksonii.
*Odpowiednie zaznaczyć.
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Cena brutto za jeden wyjazd (opieka podczas 5 dniowych warsztatów w Saksonii) :
..............................złotych, (słownie..........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................)

Oświadczam, iż:
‐ zapoznałem się z opisem przedmiotu Zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych
zastrzeżeń
‐ posiadam, wymagane przepisami prawa, uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych
przedmiotem Zamówienia,
‐ posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie gwarantujące wykonanie Zamówienia,
‐ posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych,
‐ nie jestem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe,
‐ mój stan zdrowia pozwala na wykonanie usługi objętej przedmiotem Zamówienia,
‐ w przypadku wyboru mojej oferty wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych, tj. imienia i nazwiska – na
stronie internetowej Projektu pt. „Orientacja zawodowa bez granic”.

………………........................................................
(podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej)

