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Z a ł ą c z n i k  n r  1  d o  z a p y t a n i a  o f e r t o w e g o                                                                                                             

Z a m a w i a j ą c y :  
Gmina Gródek nad Dunajcem  
Gródek nad Dunajcem 54 
33-318 Gródek nad Dunajcem 
 
 

O F E R T  A  
 

Przedmiot zamówienia:  

 

Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń  oraz kursów dla nauczycieli  w projekcie: 
„Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek nad Dunajcem” 

 

1. DANE WYKONAWCY / WYKONAWCÓW * 

1.1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy / Wykonawców *: 
 

......................................................................................................................................................... 
 

1.2. Zarejestrowany adres Wykonawcy / Wykonawców *: 

 

........................................................................................................................................................ 

1.3. Dane teleadresowe Wykonawcy / Pełnomocnika *: 

• tel. ....................................................................... 

• fax. ………………………………………………….….…………… 

• strona www: http://…………….........………….……….. 

• e-mail: ................................................................. 

1.4. Inne dane Wykonawcy / Pełnomocnika *: 

• REGON ............................................................. 

• NIP ................................................................... 

 

2. Składając ofertę na realizację zamówienia nr IZP.272.1.14.2022 na: „Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń  

oraz kursów dla nauczycieli  w projekcie: „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Gródek 

nad Dunajcem”, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na następujących warunkach: 

2.1. Część I – Zadanie 2: Realizacja szkoleń dla nauczycieli z SP Gródek nad Dunajcem 

A. CENA OFERTOWA 

Lp 
Zakres zamówienia Cena brutto 

[zł] 

1 
Realizacja szkoleń Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu 
(szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych) 6 
godz. 5 k 

 

2 
Realizacja szkoleń Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 21K, 2M -10 
godz. 

 

3 
Realizacja szkoleń Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli 
21K, 2M  -10 godz 

 

Razem cena brutto* 
 

 
 * cena brutto słownie:  …………………………………………………………………………………………………………… 

B. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 30 czerwca 2022 roku.  
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2.2. Część II – Zadanie 5: Realizacja szkoleń dla nauczycieli z SP Podole – Górowa 

A. CENA OFERTOWA 

Lp 
Zakres zamówienia Cena brutto 

[zł] 

1 
Realizacja szkoleń: Metody sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u 
uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy. 5 godz.  22K, 1M 

 

2 
Realizacja szkoleń: Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu 
(szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych) 5 
godz.6 k 

 

3 
Realizacja szkoleń: Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna 5 godz. 
22K, 1M 

 

4 
Realizacja szkoleń: Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 5 godz. 22K, 1M 

 

5 
Realizacja szkoleń: Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi 
cyfrowych 5 godz. 22K, 1M 

 

6 

Realizacja szkoleń: Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-
zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS 
latach 2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku 
szkolnego przez MEN 5 godz. 22K, 1M 

 

7 
Realizacja szkoleń : Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli 5 
godz. 22K, 1M 

 

Razem cena brutto* 
 

 
 * cena brutto słownie:  …………………………………………………………………………………………………………… 

B. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 30 czerwca 2022 roku.  

 

2.3. Część III – Zadanie 8: Realizacja szkoleń dla nauczycieli z SP Jelna 

A. CENA OFERTOWA 

Lp 
Zakres zamówienia Cena brutto 

[zł] 

1 
Realizacja szkoleń Metody sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u 
uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy. 5 godz. 10K, 1M 

 

2 
Realizacja szkoleń Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu 
(szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych) 5 
godz. 5K 

 

3 
Realizacja szkoleń Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 5 godz. 8K 

 

4 
Realizacja szkoleń Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi 
cyfrowych. 5 godz. 10K, 1M 

 

5 

Realizacja szkoleń Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-
zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS 
latach 2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku 
szkolnego przez MEN. 5 godz. 8K 

 

6 
Realizacja szkoleń Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli. 5 
godz.  5K 

 

Razem cena brutto* 
 

 
 * cena brutto słownie:  …………………………………………………………………………………………………………… 
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B. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 30 czerwca 2022 roku.  

2.4. Część IV – Zadanie 11: Realizacja szkoleń dla nauczycieli z SP Lipie 

A. CENA OFERTOWA 

Lp 
Zakres zamówienia Cena brutto 

[zł] 

1 
Realizacja szkoleń Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu 
(szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych) 5K, 
5 godz. 

 

2 
Realizacja szkoleń Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 5K, 1M, 5 godz. 

 

3 

Realizacja szkoleń Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-
zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS 
latach 2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku 
szkolnego przez MEN 5K, 1M, 5 godz. 

 

Razem cena brutto* 
 

 
 * cena brutto słownie:  …………………………………………………………………………………………………………… 

B. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 30 czerwca 2022 roku.  

 

2.5. Część V – Zadanie 13: Realizacja szkoleń dla nauczycieli z SP Przydonica 

A. CENA OFERTOWA 

Lp 
Zakres zamówienia Cena brutto 

[zł] 

1 
Realizacja szkoleń Metody sprzyjające kształtowaniu i rozwijaniu u 
uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy. 5 godz. 10K 

 

2 
Realizacja szkoleń Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu 
(szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych). 5 
godz. 10K 

 

3 
Realizacja szkoleń Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna. 5 godz. 
10K 

 

4 
Realizacja szkoleń Prowadzenie procesu indywidualizacji pracy z uczniem 
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 5 godz. 10K 

 

5 
Realizacja szkoleń Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi 
cyfrowych. 5 godz. 

 

6 

Realizacja szkoleń Wykorzystanie w nauczaniu e-podręczników bądź e-
zasobów/ e-materiałów dydaktycznych, stworzonych dzięki środkom EFS 
latach 2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku 
szkolnego przez MEN. 5 godz. 10K 

 

7 
Realizacja szkoleń Poprawa kompetencji wychowawczych nauczycieli. 5 
godz. 10K 

 

8 
Realizacja szkoleń Szkolenie specjalistyczne stacjonarne dla grupy do 5 
osób z robotyki. 5 godz. 

 

Razem cena brutto* 
 

 
 * cena brutto słownie:  …………………………………………………………………………………………………………… 

B. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 30 czerwca 2022 roku.  
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2.6. Część VI – Zadanie 16: Realizacja szkoleń dla nauczycieli z SP Rożnów 

A. CENA OFERTOWA 

Lp 
Zakres zamówienia Cena brutto 

[zł] 

1 
Realizacja szkoleń - Proces nauczania oparty na metodzie eksperymentu 
(szkolenie dla nauczycieli matematyki i przedmiotów przyrodniczych) 6K-
10godz 

 

2 
Realizacja szkoleń -Nowe metody kształcenia z wykorzystaniem narzędzi 
cyfrowych 9K, 1M -10 godz. 

 

Razem cena brutto* 
 

 
 * cena brutto słownie:  …………………………………………………………………………………………………………… 

B. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: do 30 czerwca 2022 roku.  

  

3. OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

Oświadczam, że: 

3.1. Przedmiotowe zamówienie będę realizował zgodnie z warunkami zapytania ofertowego.  
3.2. Akceptuję warunki płatności określone we wzorze umowy. 
3.3. Zapoznałem się Zapytaniem ofertowym wraz z załącznikami i warunki w nim zawarte przyjmuję bez 

zastrzeżeń. 
3.4. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.  
3.5. Akceptuję wzór umowy zawarty w zapytaniu ofertowym i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej 

oferty do zawarcia umowy na warunkach w nim zapisanych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 

3.6. Nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania z uwagi na powiązania kapitałowe lub osobowe z 
Zamawiającym1 
 

4. ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY 

(proszę wymienić dokumenty załączane do oferty) 

1) ……………………………………………………. 

2) ……………………………………………………. 

 

……………………........................................................ 
miejscowość, data 

 
 
 

.................................................................................................... 
pieczęć i podpisy osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu wykonawcy  

(wskazanych w dokumencie uprawniającym    do występowania w obrocie prawny) 
 
 

*Niepotrzebne skreślić 

 
1 Przez  powiązania  kapitałowe  lub  osobowe  rozumie  się  wzajemne  powiązania  między Zamawiającym  lub  osobami  upoważnionymi  do  zaciągania  zobowiązań  

w  imieniu Zamawiającego lub  osobami  wykonującymi  w  imieniu  Zamawiającego  czynności  związanych  z przeprowadzeniem  procedury  wyboru  Wykonawcy,   
a  Wykonawcą,  polegające w szczególności na:  a)  uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  b)  posiadaniu  co  najmniej  10%  
udziałów  lub  akcji,  o  ile  niższy  próg  nie  wynika  z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,  c)  pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  
zarządzającego,  prokurenta, pełnomocnika, d)  pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w  linii  prostej,  pokrewieństwa  
drugiego  stopnia  lub  powinowactwa  drugiego  stopnia  w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 


