
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

 

…………………………… 
(pieczęć wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 

 

Dane dotyczące wykonawcy: 

 Nazwa: ............................................................................................ 

 Siedziba: ......................................................................................... 

 Adres poczty elektronicznej: .......................................................... 

 Numer telefonu: ............................................................................. 

 Numer REGON: ............................................................................ 

 Numer NIP: ................................................................................... 

 

Dane dotyczące zamawiającego: 

Gmina Pobiedziska 

62-010 Pobiedziska 

ul.T. Kościuszki 4 

NIP 777 309 44 78 
 

Nawiązując do zapytania ofertowego dotyczącego wykonania zadań; Oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia: 

 

Zadanie nr.1 Przeprowadzenie 10 szkoleń dla pedagogów z zakresu profilaktyki zdrowia 
psychicznego dzieci, 
 
Zadanie nr.2 Realizacja kursu profilaktyki uzależnień oraz kształtowanie umiejętności 
społecznych dla uczniów klas IV-VIII, 
 

Zadanie nr.3 Przeprowadzenie dla rodziców 3 webinarów z programu wiedzy  mózgu i emocjach 

dziecka, 

Zadanie nr.4 Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników OPS z zakresu efektywnej profilaktyki 

uzależnień i zdrowia psychicznego dzieci, 

Zadanie nr.5 Przygotowanie modułu edukacyjnego: pozamedyczne stosowanie leków 

,implementacja i oprawa graficzna, treść merytoryczna, konspekt zajęć; forma e-learning, 

Zadanie nr.6  Przygotowanie modułu edukacyjnego: radzenie sobie ze  stresem ,implementacja i 

oprawa graficzna, treść merytoryczna ,konspekt zajęć ;forma e-learning, 

Zadanie nr.7 Przygotowanie modułu wyrażania emocji, implementacja i prawa graficzna, treść 

merytoryczna, konspekt zajęć; forma e-learning, 

Zadanie nr.8 Przygotowanie modułu  edukacyjnego komunikacja potrzeb, implementacja i 

oprawa graficzna, treść merytoryczna, konspekt zajęć; forma e-learning 
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na  następujących zasadach:  

 Zadanie nr 1 

1) Cena netto - ………………………………….. zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………...) 

2) Stawka podatku VAT …………...% 

3) Cena brutto …………………………………. zł 

(słownie: …………………………………………………………………………….……..) 

  Zadanie nr 2 

1) Cena netto - ………………………………….. zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………...) 

2) Stawka podatku VAT …………...% 

3) Cena brutto …………………………………. zł 

Zadanie nr 3 

1) Cena netto - ………………………………….. zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………...) 

2) Stawka podatku VAT …………...% 

3) Cena brutto …………………………………. zł 

 

Zadanie nr 4 

4) Cena netto - ………………………………….. zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………...) 

5) Stawka podatku VAT …………...% 

6) Cena brutto …………………………………. Zł 

 

Zadanie nr 5 

1) Cena netto - ………………………………….. zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………...) 

2) Stawka podatku VAT …………...% 

3) Cena brutto …………………………………. zł 

 

Zadanie nr 6 

1) Cena netto - ………………………………….. zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………...) 

2) Stawka podatku VAT …………...% 

3) Cena brutto …………………………………. zł 

 

Zadanie nr 7 

1) Cena netto - ………………………………….. zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………...) 

2) Stawka podatku VAT …………...% 

3) Cena brutto …………………………………. zł 

Zadanie nr 8 

1) Cena netto - ………………………………….. zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………...) 

2) Stawka podatku VAT …………...% 

3) Cena brutto …………………………………. zł 
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1. Płatności: przelewem do 14 dni od dostarczenia faktury/rachunku wraz z protokołem 

odbioru, na konto Wykonawcy wskazane na fakturze 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i nie wnosimy do nich 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do właściwego wykonania zamówienia. 

3. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

Oświadczenie 

 

 

................................................... ........................................................................... 
         (miejscowości i data)                                                 (pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby                                 

                      uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 


