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Załącznik nr 1 do ZO w trybie rozeznania rynku 2018/1 
 

FORMULARZ OFERTY 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe w trybie rozeznania rynku 2018/1 nr z dnia 06.02.2018r. 

dotyczące przeprowadzenia zajęć logopedycznych w przedszkolach w Albigowej (pod adresem: 

37-122 Albigowa 300) i Kraczkowej (pod adresem: 37-124 Kraczkowa 1125) 

w ramach projektu pt. „Zintegrowane przedszkolaki” nr: RPPK.09.01.00-18-0054/16-124), woj. 

podkarpackie, składam poniższa ofertę: 

 

1. Nazwa i adres WYKONAWCY 

 

Imię i nazwisko/Nazwa:            …………………………………………………………………… 

Adres:                   …………………………………………………………………… 

Tel / e-mail:                   …………………………………………………………………… 

PESEL/NIP i REGON:                …………………………………………………………………… 

 

2.  Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

 

(1) Nazwa 

usługi:  

(2) Cena jednostkowa 

brutto za 1 godzinę 

(zł) 

(3) Liczba godzin w 

całym okresie realizacji 

zamówienia 

(4) Całkowita cena 

ofertowa brutto (w zł) 

(2) X (3) = (4) 

 

Usługa 

logopedy 

 

………………….….  

(słownie: 

…………………………zł) 

 

 

640 godzin 

 

………………….…. 

(słownie:  

………………………………zł) 

 

 

3. Oświadczam, że: 

1) Posiadam wykształcenie wyższe 

2) Posiadam ………..  letnie doświadczenie w pracy na stanowisku logopedy  

z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

3) Posiadam umiejętność obsługi pakietu MS OFFICE. 

4) Jestem w stanie zrealizować wymaganą przez Zamawiającego ilość godzin  

w wymiarze 640 godzin. 

4. Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z treścią Zapytania ofertowego oraz uzyskałem/-

łam konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę 

akceptuję postanowienia i wymagania postawione Zapytaniem ofertowym. 

5. Oświadczam, iż jestem świadomy zapisów w umowie dot. stosowanych kar umownych w 

wysokości 1% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu 

umowy. 
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6. Oświadczam, że uważam się związany/-na niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Zapytaniu ofertowym.  

7. Zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty za najkorzystniejszą 

w przedmiotowym postępowaniu do zawarcia umowy na warunkach określonych 

Zapytaniem ofertowym, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

 

8. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne i prawdziwe. 

 

9. Oświadczam, iż w cenie oferty uwzględniłem/-łam wszystkie wymagania niniejszego 

Zapytania ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………..……………………  ……………………….……………………… 
   (miejscowość, data)                                                                                                                    (podpis osoby uprawnionej ) 


