
 

Projekt „Akademia Kluczowych Kompetencji Sośnicy II” w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla 
osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 

 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 
podstawowego i średniego   

dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego w trybie Rozeznania rynku  

Wzór Propozycji cenowej 

 

........................................................ 
(miejscowość i data) 

....................................................... 
(nazwa i adres wykonawcy-pieczęć) 

MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek 

Ul. Przedwiośnie 8/6 

44-119 Gliwice 

NIP 631 110 51 87     REGON 241601709 

 

Propozycja cenowa 

 

Dla MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek  w ramach projektu „Akademia Kluczowych Kompetencji Sośnicy II” 

realizowanego przez MDS Centrum Wsparcia Biznesowego Mirella Doluk-Świerczek w ramach RPO WSL 2014-2020, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla 

działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji 

elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego  dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

W odpowiedzi na Rozeznanie rynku na:   

 

Przeprowadzenie szkolenia pn: „Tutoring”   

w projekcie „Akademia Kluczowych Kompetencji Sośnicy II” realizowanym w ramach  

RPO WSL 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

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

Imię i nazwisko/nazwa i adres Oferenta 

numer telefonu..................................................   

 

1. Oświadczam, że proponuje wykonanie przedmiotu rozeznania rynku za kwotę:  
 

Nazwa przedmiotu zamówienie 
Cena brutto za 280h Usługi  

( w tym narzuty pracodawcy, lub VAT) 

Przeprowadzenie 64 godzinnego szkolenia w formie w 

grupowej dla łącznie 12 Uczestników/czek projektu oraz 

przeprowadzenie dla nich łącznie 216h konsultacji 

indywidualnych 

 

łącznie: 280 godziny  dydaktyczne 

 

 

Za: Przeprowadzenie 64 godzinnego szkolenia grupowego dla 12 Uczestników/czek projektu oraz 216h indywidualnych konsultacji: 

……………………………………………….…….. PLN 

słownie cena    brutto: ............................................................................................................................................................... 

Stawka godzinowa usługi wynosi ……………………………………………………………..  brutto PLN. 

na warunkach określonych w Rozeznaniu rynku. 

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

(podpis i/lub pieczęć Oferenta o ile dotyczy) 



 

Projekt „Akademia Kluczowych Kompetencji Sośnicy II” w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla 
osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 

 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 
podstawowego i średniego   

dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego w trybie Rozeznania rynku 

         Oświadczenie Oferenta o posiadaniu wyższego wykształcenia psychologicznego 
 

 
Oświadczenie  

 

Imię i nazwisko/ Nazwa   Oferenta: ……………………………………………………………………. 

 

Adres Oferenta: ……………………………………………..…………………………………………………. 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że posiadam wyższe wyksztalcenie psychologiczne 

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

                                                                                                                (data i podpis Oferenta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

Projekt „Akademia Kluczowych Kompetencji Sośnicy II” w ramach RPO WSL 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, dla 
osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 

 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia 
podstawowego i średniego   

dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego 

 

Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego w trybie Rozeznania rynku 

Oświadczenie Oferenta o przeprowadzeniu w przeciągu ostatnich trzech lat co najmniej 200 godzin szkoleń dla kadry 

nauczycielskiej dających podstawę do znajomości grupy docelowej 

 

 

 

Imię i nazwisko/ Nazwa   Oferenta: ……………………………………………………………………. 

 

Adres Oferenta: ……………………………………………..…………………………………………………. 

 

Ja, niżej podpisany/a oświadczam, że przeprowadziłem/am w przeciągu ostatnich trzech lat minimum 200 

godzin szkoleń dla kadry nauczycielskiej co daje mi podstawę do znajomości grupy docelowej. 

 

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

                                                                                                                (data i podpis Oferenta) 

 
 

 


