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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 
OFERTA 

 
 
1. Przedmiot zamówienia: 
Usługa polegająca na pełnieniu funkcji nauczyciela w ramach projektu pod nazwą Apetyt na naukę., 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. 
 
OŚ PRIORYTETOWA RPO WO 2014-2020   09 - Wysoka jakość edukacji 
DZIAŁANIE RPO WO 2014-2020 09.01 - Rozwój edukacji 
PODDZIAŁANIE RPO WO 2014-2020 09.01.01 - Wsparcie kształcenia ogólnego 
 
2. Zamawiający: 
Gmina Jemielnica 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67 
 
 
3. Dane oferenta: 
 

1. Imię (imiona) 
/nazwa firmy/ 

 

 

2. Nazwisko 

 

 

3. 
Numer ewidencyjny 
PESEL 
/numer NIP i Regon/ 

 

 

4. Adres do 
korespondencji 

 

 

5. Telefon kontaktowy  

6. E-mail  

w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne 
adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 
 
4. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym nr IB.271.05.2016/RPOP.09.01.01/1 na 

usługę polegającą na pełnieniu funkcji nauczyciela w ramach projektu pod nazwą Apetyt na 
naukę., współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
2014-2020 oświadczam iż: 

 

1) Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków zamówienia, 

2) Zapoznałam/em się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznaję się związany 
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowa 

3)  Oferuję wykonanie zamówienia za cenę całkowitą: ………………….. zł brutto  
(słownie: …………………………..…….. złotych) z czego : 
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W kolumnie 1,2 - należy wpisać dane z rozdz. III pkt 1.6 SIWZ 
W kolumnie 3 - należy wpisać stawkę za 1 wyjazd w przypadku części 90.IV.66 lub stawkę za 1 
godzinę zajęć w przypadku pozostałych części (UWAGA! czas trwania zajęć specjalistycznych 
60 minut, pozostałych zajęć 45 minut) 
W kolumnie 4 - należy wpisać łączną ilość wyjazdów w przypadku części 90.IV.66 lub łączną 
ilość godzin zajęć w przypadku pozostałych części 
W kolumnie 5 – należy wpisać iloczyn stawki kolumny 3 i ilość z kolumny 4 . 
 

4) Zapoznałam/em się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznaję się związany 
określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowa.  

5) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia; 

6) uzyskałam/em informacje niezbędne do przygotowania oferty i uważam się za związaną/ego 
ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert;  

7) zapoznałam/em się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i zobowiązujemy  się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków zamówienia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

8) Nie jestem powiązany/a z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, 
osobowo ani kapitałowo, w szczególności poprzez: 

a) uczestniczenie w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,  

pełnomocnika, 
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, kurateli lub opieki; 

9) Moje obciążenie wynikające z wykonywania innych umów/zobowiązań nie wyklucza 
prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań w ramach projektu; 

10) Moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z 

Nr 
części 

Opis zadania 
Stawka  

za 1 h /1 dzień 

 
Ilość godzin  

/ilość dni 
 

 
Razem 

1 2 3 4 5 

 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

   

Razem  



 

Biuro Projektu :                                                            Apetyt na naukę.                           Beneficjent 

Publiczna Szkoła Podstawowa                                                                                                   Gmina Jemielnica 

ul. Kościuszki 98  Piotrówka                                 RPOP.09.01.01-16-014/15 

47-133 Jemielnica                                                                                                     
tel./fax (077) 463 23 35   
e-mail: szkopiotrowka@poczta.onet.pl                                                                                      

funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków 
własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie przekroczy 276 godzin miesięcznie; 

a) Wykonanie zadań potwierdzę protokołem sporządzanym przeze mnie wskazującym 
prawidłowe wykonanie zadań, liczbę oraz ewidencję godzin w danym miesiącu 
kalendarzowym poświęconych na wykonanie zadań w projekcie; 

b) Jestem/nie jestem
1
 pracownikiem instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WO 

zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, a w związku z wykonywaniem warunków umowy 
nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie; 

 

5) Wykonam zadanie w termie: od dnia podpisania umowy do 30.06.2015 r. z zastrzeżeniem 
rozpoczęcia wykonywania poszczególnych zadań nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od 
zgłoszenia takiej potrzeby ze strony Zamawiającego. 

6) Akceptuje warunki płatności: płatność będzie realizowana po wykonaniu usług w okresach 
rozliczeniowych:  

a) IV kwartał 2016 (za godziny zrealizowane od IX-XII 2016),  

b) I kwartał 2017 (za godziny zrealizowane od I-III 2017) 

c) II kwartał 2017 (za godziny zrealizowane od IV-VI 2017) 

d) IV kwartał 2017 (za godziny zrealizowane od IX-XII 2017) 

e) I kwartał 2018 (za godziny zrealizowane od I-III 2018) 

f) I kwartał 2018 (za godziny zrealizowane od I-III 2018) 

przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionego 
rachunku (przy czym wystawienie rachunku do 10 dni od zakończenia każdego okresu 
rozliczeniowego. 

 

Miejscowość …………….……. …, dnia ………….……. r. 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................................................. 
[czytelny podpis lub podpis z pieczątką  

                                                                       imienną osoby(ób) upoważnionej(ych)  
                                                                      do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców] 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

                                                 
1
 Niepotrzebne skreślić. 


