
  
 

 

 

                                                                                                                             

 

 

Projekt 

państwa w

 

Nazwa firmy: ...............................................................................................

 

Siedziba firmy: ...............................................................................................

 

Nr telefonu:  .............................................................................................. 

 

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

 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za 

podziale na 2 zajęcia w tygodniu po 30 min

angielskiego brutto * ….......................................zł

Potwierdzam, że podana cena jednostkowa uwzgl dnia wszystkie prace i czynno ci oraz 

koszty związane z realizacją zamówienia wiadczonego przez okres i na warunkach 

określonych w zapytaniu ofertowym

 

Zamówienie będzie realizowane w terminie dwudziestu czterech miesi cy od dnia podpisania 

umowy. 

 

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

Miejscowość, data    

 

 

 

* w przypadku Oferenta – osoby 

świadczyły przedmiotowe usługi w projekcie prosz  wpisa  brutto (zawieraj  podatek

lekcję - 60 min usługi); 

*w przypadku Oferenta – zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia jest to 

zatrudnienia – składki ZUS pokrywane przez pracownika i pracodawc  oraz po

 

 

 
 

                                                                                                                                   

 

Projekt  współfinansowany przez UE ze środków EFS  oraz budżetu 

państwa w ramach  RPO WSL na lata 2014-2020 Działanie 8.1.3 

Zapewnienie  

dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat 

 

 

Formularz Ofertowy 

 

 

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

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

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

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

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę jednostkową tj. za 

podziale na 2 zaj cia w tygodniu po 30 min) prowadzenia zajęć grupowych

….......................................zł.  

Potwierdzam, e podana cena jednostkowa uwzględnia wszystkie prace i czynno ci oraz 

koszty zwi zane z realizacją zamówienia świadczonego przez okres i na warunkach 

re lonych w zapytaniu ofertowym. 

dzie realizowane w terminie dwudziestu czterech miesięcy od dnia podpisania 

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

    Czytelny podpis Oferenta

osoby prowadzące działalność gospodarczą, które b

ługi w projekcie proszę wpisać brutto (zawierając  podatek

zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia jest to całkowity koszt 

składki ZUS pokrywane przez pracownika i pracodawcę oraz po

 

 

      

   
 

  

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

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

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

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

za lekcję (60 min, w 

grupowych z języka 

Potwierdzam, e podana cena jednostkowa uwzgl dnia wszystkie prace i czynności oraz 

koszty zwi zane z realizacj  zamówienia wiadczonego przez okres i na warunkach 

dzie realizowane w terminie dwudziestu czterech miesięcy od dnia podpisania 

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

Czytelny podpis Oferenta 

alność gospodarcz , które będą osobiście 

ługi w projekcie prosz  wpisa  brutto (zawierającą podatek VAT za 

całkowity koszt 

składki ZUS pokrywane przez pracownika i pracodawc  oraz podatek. 


