Załącznik nr 1

………………………………..
(miejscowość i data)

Do Zamawiającego:
Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju
ul. Jarzębinowa 6A
42-500 Będzin
NIP: 6252452733

Formularz ofertowy dla zapytania ofertowego nr 1/2017/RPO/I z dnia 10.03.2017 r.
Dotyczący realizacji projektu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3,
w tym opieki nad dziećmi z niepełnosprawnościami w Bajkowym Żłobku w Siemianowicach
Śląskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2017/RPO/I z dnia 10.03.2017 r. działając
w imieniu Wykonawcy, składam niniejszą ofertę:
I. Dane Wykonawcy
Dane Wykonawcy
Nazwa (Imię i nazwisko)
Adres
NIP
Nr KRS (jeśli dotyczy)
Imię i nazwisko trenera
Dane Osoby Kontaktowej
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Telefon
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II. Warunki oferty
Wykonawca wyraża gotowość podjęcia się wykonania całego Przedmiotu Zamówienia.
Niniejsza oferta odnosi się do następującego przedmiotu, który jest zgodny z opisem
zawartym w ww. zapytaniu ofertowym.
W kontekście kryteriów oceny ofert określam/-y następujące warunki ofertowe:
Nazwa kryterium

a) Cena w PLN

Okoliczność stanowiąca podstawę
do oceny kryterium
Cena całkowita za godzinę
zegarową usługi do poniesienia
przez Zamawiającego

b) Kurs opiekuna/ki w Ukończony kurs opiekuna/ki w
żłobku
żłobku

c) Kurs LEGO

Warunki Wykonawcy

Ukończony kurs wykorzystania
klocków LEGO w pracy z dziećmi

TAK / NIE*

TAK / NIE*

*niepotrzebne skreślić
Ponadto oświadczam/-y, że:
1. Zapoznałem/-liśmy się z treścią ww. zapytania ofertowego i nie wnoszę/-imy do niego
żadnych zastrzeżeń oraz przyjmuję/-my warunki w nim zawarte.
2. Oferowany Przedmiot Zamówienia spełnia wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
3. Podejmuję/-my się wykonania Przedmiotu Zamówienia opisanego w ww. zapytaniu
ofertowym, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami i
należytą starannością.
4. Wyrażam/-y zgodę na wskazaną w zapytaniu ofertowym zasadę określania warunków
płatności.
5. Oświadczam/-y, że nie jesteśmy powiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w mieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności
związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem 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,
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.
6. Oświadczam, że w stosunku do Wykonawcy:
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7.

8.
9.





a. nie otwarto likwidacji,
b. nie ogłoszono upadłości.
Oświadczam, że Wykonawca nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał on
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Oświadczam, że ofertę złożono zgodnie z reprezentacją Wykonawcy lub jego
pełnomocnictwem.
Oświadczam, że:
posiadam doświadczenie w pracy z dziećmi dla danej grupy wiekowej w prowadzeniu
zajęć z wykorzystaniem klocków LEGO;
posiadam (lub będę posiadać na moment realizacji zajęć) aktualną książeczkę
sanitarno-epidemiologiczną (tzw. Sanepidu);
posiadam kompetencje w zakresie równości szans;
posiadam cechy osobowości takie jak: umiejętność pracy z dziećmi pełnosprawnymi i
niepełnosprawnymi w tym z orzeczeniem lub opinią o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju do lat 3, dyspozycyjność, punktualność, otwartość,
asertywność, cierpliwość, komunikatywność, rzetelność, wysoka kultura osobista.

………………………………………………………..
(data i czytelny podpis osoby
reprezentującej Wykonawcę)

Wymagane załączniki:
1. CV trenera
2. Dokument potwierdzający ukończenie kursu opiekuna/ki w żłobku (gdy dotyczy)
3. Dokument potwierdzający ukończenie kursu wykorzystania klocków LEGO w pracy z
dziećmi (gdy dotyczy)
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