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Załącznik Nr 1 
 

 
 
 

Formularz ofertowy 
w zakresie przeprowadzenia zajęć 

rewalidacyjnych/terapeutycznych indywidualnych 
w przedszkolu  

Bystrzaki Strefa Przedszkolaka Anna Chomicka  
z siedzibą w Szczecinie w ramach realizowanego 

projektu pn.: 
 

„Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 
VIII Osi Priorytetowej – Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej. 

 
 
Dane Oferenta: 

Imię i nazwisko  

Adres   

NIP  

Telefon  E-mail  

 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia zajęć 
rewalidacyjnych/terapeutycznych indywidualnych dla dzieci  w przedszkolu oferuję realizację 
przedmiotu zamówienia za cenę: 

 
 

Cena brutto za 1 h* 
lub 30 min* 

 

Słownie  

*Nie potrzebne skreślić 

Oświadczamy, że: 
1. Cena została obliczona w taki sposób, że jest to cena stała bez względu na fakt jaka będzie 

frekwencja w danym dniu. Cena zawiera ponadto wszelkie koszty, podatki, opłaty i koszty 

wynikające z realizacji umowy. 

2. Zapoznałam/łem się w sposób wystarczający i konieczny ze szczególnym zakresem zamówienia 

zawartym w Zapytaniu Ofertowym oraz wszystkimi informacjami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, a nieznajomość powyższego stanu nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń 
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finansowych. 

3. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień, 

4. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, 

5. Ceny wskazane w Ofercie są cenami stałymi w okresie obowiązywania umowy, 

6. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, 

7. Zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

8. Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych do celów 

niezbędnych przy realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020), pn.: „Utworzenie nowych miejsc 

wychowania przedszkolnego i wsparcie dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” 

Administratorem danych jest Bystrzaki Strefa Przedszkolaka Anna Chomicka. 

 
 
 
…………………………… ………………………………………… 

(Miejscowość i data) (Podpis oferenta i pieczątka) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


