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Projekt: Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA) 

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Oś priorytetowa: 4. Kształcenie zawodowe 

Działanie: 4.2. Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym 

Numer umowy o dofinansowanie: RPPM.04.02.00-22-0004/16-00 

 

 

………………………………… 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

 
ZAMAWIAJĄCY: Słupska Izba Przemysłowo-Handlowa na Region Słupski 

NIP: 839-19-71-432, REGON: 770717210 

al. Henryka Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk 

www.siph.slupsk.pl 

 

WYKONAWCA:    …………………………………………………………… 

  …………………………………………………………… 

  …………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma) 

  adres: ……………………………………… 

  fax: ………………………………………………….. 

  adres e-mail: ………………………………………… 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe na organizację i realizację staży zawodowych dla nauczycieli 

akademickich w zakresie doskonalenia umiejętności praktycznych do prowadzenia zajęć na kierunkach 

modyfikowanych w ramach projektu pn. „Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach 

Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA)” oferujemy: 

 

Część 1. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Matematyka – specjalność: „Analiza danych w Business 

Intelligence” w firmie, która w praktyce wykorzystuje narzędzia informatyczne w analizie danych. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ......................................... zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  
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(słownie brutto: ................................................................................................ ................) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 2. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Matematyka – specjalność: „Analiza danych w Business 

Intelligence” w firmie, która w praktyce prowadzi analizę danych finansowych. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ............................. ............ zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ............................................................................................................ ....) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………….. 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 3. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Matematyka – specjalność: „Analiza danych w Business 

Intelligence” w firmie, która w praktyce wykorzystuje narzędzia informatyczne w pozyskiwaniu 

danych. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ......................................... zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ................................................................................................................) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 4. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Matematyka – specjalność: „Analiza danych w Business 

Intelligence” w firmie, która w praktyce wykorzystuje narzędzia informatyczne w projektowaniu baz 

danych. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ........ ................................. zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ................................................................................................................) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 
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Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 5. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Matematyka – specjalność: „Analiza danych w Business 

Intelligence” w firmie, która w praktyce wykorzystuje narzędzia matematyczne i informatyczne w 

analizie danych. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ......................................... zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ................................................................................................................) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ……………………….………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 6. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Matematyka – specjalność: „Analiza danych w Business 

Intelligence” w firmie, zajmującej się projektowaniem rozwiązań informatycznych dla firm. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ............................. ............ zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ............................................................................................................ ....) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: …………………….…………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 7. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Matematyka – specjalność: „Analiza danych w Business 

Intelligence” w firmie zajmującej się obsługą systemów bazodanowych, pozyskiwaniem danych 

zgromadzonych w składnicach danych. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ......................................... zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ................................................................................................................) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  
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w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 8. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na Matematyka – specjalność: „Analiza danych w Business Intelligence” w 

firmie, zajmującej się wdrażaniem rozwiązań informatycznych dla firm. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ............................. ............ zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ............................................................................................................ ....) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………….……………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 9. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Matematyka – specjalność: „Analiza danych w Business 

Intelligence” w firmie, która stosuje zagadnienia praktycznej analizy danych biznesowych. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ............................. ............ zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ............................................................................................................ ....) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 10. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Fizyka Techniczna – specjalność: „Ekotechnologie – odnawialne 

źródła energii” w firmie zajmującej się wdrażaniem ekotechnologii, z zastosowaniem odnawialnych 

źródeł energii. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ......................................... zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ................................................................................................................) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  
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Część 11. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Fizyka Techniczna – specjalność: „Fizykochemiczna  inżynieria 

materiałoznawstwa” w firmie produkcyjnej z branży metalowej lub przemysłu tworzyw sztucznych. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ......................................... zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ................................................................................................ ................) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………….……………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 12. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna – specjalność: 

„Programowanie w automatyce i robotyce” w firmie zajmującej się działalnością związaną z budową 

i integracją systemów wizyjnych na potrzeby medycyny lub przemysłu. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ............................. ............ zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ............................................................................................................ ....) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 13. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna – specjalność: 

„Programowanie w automatyce i robotyce” w firmie zajmującej się działalnością związaną 

z tworzeniem aplikacji na potrzeby medycyny lub przemysłu. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ................................................................ zł + podatek VAT …….% tj. ............................ ............. zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ............................................................................................................ ....) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ……………….……………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  
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Część 14. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Fizyka Techniczna – specjalność: „Ekotechnologie – odnawialne 

źródła energii” w firmie zajmującej się praktycznym zastosowaniem ekotechnologii. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ......................................... zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ................................................................................................................) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 15. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna – specjalność: 

„Projektowanie aplikacji internetowych i mobilnych” w firmie programistycznej zajmującej się 

tworzeniem aplikacji mobilnych. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ......................................... zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ................................................................................................................) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 16. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Ochrona Środowiska – specjalność: „Przyrodnicze zarządzanie 

przestrzenią miejską” w firmie posiadającej wdrożony system zarządzania środowiskowego, albo w 

firmie wykonującej operaty środowiskowe, audyty środowiskowe itp. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. .... ..................................... zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: .................................................................................................... ............) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 17. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Ochrona Środowiska – specjalność: „Przyrodnicze zarządzanie 
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przestrzenią miejską” i „Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa” w firmie zajmującej się badaniem 

jakości powietrza lub wody lub gleby. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ............................. ............ zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ............................................................................................................ ....) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 18. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na Ochrona Środowiska – specjalność: „Przyrodnicze zarządzanie 

przestrzenią miejską” i „Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa” w  firmie zajmującej się  badaniami 

i rozpoznawaniem gruntów do celów projektowych i inwestycyjnych lub wykonywaniem wierceń - 

badaniami hydrogeologicznymi, poszukiwawczymi lub rekultywacją wyrobisk górniczych i terenów 

zdegradowanych lub rekultywacją zbiorników wodnych. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ............................. ............ zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ............................................................................................................ ....) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 19. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Ochrona Środowiska – specjalność: „Przyrodnicze zarządzanie 

przestrzenią miejską” i „Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa” w firmie  zajmującej się budową i 

utrzymywaniem systemu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i ochroną umocnień brzegu morskiego 

lub sporządzaniem planów zagospodarowania przestrzennego wód. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ............................. ............ zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ............................................................................................................ ....) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………….……………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  
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Część 20. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Ochrona Środowiska – specjalność: „Przyrodnicze zarządzanie 

przestrzenią miejską” i „Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa” w firmie realizującej zadania 

związane z planowaniem przestrzennym i urbanistycznym lub gospodarką przestrzenną. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ......................................... zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ....................................................................................................... .........) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: …………………..……………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 21. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Ochrona Środowiska – specjalność: „Przyrodnicze zarządzanie 

przestrzenią miejską” i „Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa” w firmie geodezyjnej 

wykorzystującej oprogramowanie GIS, prowadzącej pomiary terenowe z użyciem teodolitu. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ............................. ............ zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ............................................................................................................ ....) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………….…………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 22. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Ochrona Środowiska – specjalność: „Przyrodnicze zarządzanie 

przestrzenią miejską” i „Gospodarka komunalna i wodno-ściekowa” w firmie geodezyjnej 

wykorzystującej oprogramowanie GIS  lub w instytucji zajmującej się tworzeniem map z 

wykorzystaniem GIS. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ......................................... zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: .......................................................................................... ......................) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………….……………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  
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Część 23. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na Ochrona Środowiska – specjalność:  „Gospodarka komunalna i wodno-

ściekowa” w  firmie zajmującej się planowaniem zagospodarowania obszarów rolniczych. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ............................. ............ zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ............................................................................................................ ....) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: …………….…………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 24. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Ochrona Środowiska – specjalność: „Biomonitoring i 

zrównoważony rozwój w firmie wykorzystującej system informacji przestrzennej GIS do monitoringu 

środowiska. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ............................. ............ zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ............................................................................................................ ....) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: …………….…………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 25. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Ochrona Środowiska – specjalność: „Biomonitoring i 

zrównoważony rozwój” w firmie zajmującej się udziałem w ocenie oddziaływania na środowisko; 

wydawaniem decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ............................. ............ zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: .............................................................................................................. ..) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: …………….…………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 26. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Ochrona Środowiska – specjalność: „Biomonitoring i 
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zrównoważony rozwój” w firmie zajmującej się wykonywaniem środowiskowych badań 

biomonitoringu lub badań sanitarnych. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ......................................... zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ................................................................................................................) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 27. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Ochrona Środowiska – specjalność: „Biomonitoring i 

zrównoważony rozwój” w firmie zajmującej się wykonywaniem badań laboratoryjnych w zakresie 

monitoringu wód lub monitoringu powietrza. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ............................. ............ zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ............................................................................................................ ....) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: …………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 28.  Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Ochrona Środowiska – specjalność: „Biomonitoring i 

zrównoważony rozwój” w firmie zajmującej się prowadzeniem monitoringu środowiska 

z wykorzystaniem analiz mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ............................. ............ zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ............................................................................................................ ....) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 29. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Ochrona Środowiska – specjalność: „Biomonitoring i 

zrównoważony rozwój” w firmie  prowadzącej badania laboratoryjne dotyczące diagnostyki zdrowia 
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zwierząt wodnych albo w firmie prowadzącej biomonitoring obiektów wodnych – metodami 

standardowo przeznaczonymi do badania toksyczności wody. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. .................... ..................... zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ............................................................................................................ ....) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 30. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Ochrona Środowiska – specjalność: „Biomonitoring i 

zrównoważony rozwój” w firmie wykorzystującej aparaturę pomiarową do badań fizykochemicznych 

w środowisku. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ............................. ............ zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ............................................................................................................ ....) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 31. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Fizjoterapia - specjalności: „Fizjoterapia w medycynie 

uzdrowiskowej”, „Rehabilitacja w opiece geriatrycznej”, w firmie prowadzącej Wellness and SPA, 

zakładach fizykoterapii i kinezyterapii, ośrodku rehabilitacyjnym lub ośrodku terapeutycznym dla osób 

starszych. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ............................. ............ zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ............................................................................................................ ....) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 32. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Fizjoterapia- specjalności: „Fizjoterapia w medycynie 
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uzdrowiskowej”, „Rehabilitacja w opiece geriatrycznej”, w uzdrowisku, firmie prowadzącej Wellness 

and SPA, zakładzie fizykoterapii lub ośrodku rehabilitacyjnym  zajmującym się monitorowaniem 

wpływu treningu rehabilitacyjnego na zdrowie. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ............................. ............ zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ............................................................................................................ ....) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ……………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 33. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Fizjoterapia - specjalności: „Fizjoterapia w medycynie 

uzdrowiskowej”, „Rehabilitacja w opiece geriatrycznej”, w uzdrowisku, firmie prowadzącej Wellness 

and SPA  lub ośrodku rehabilitacyjnym  zajmującym się prowadzeniem ćwiczeń terapeutycznych 

i rehabilitacyjnych dla różnych grup wiekowych. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ......................................... zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ................................................................................................ ................) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 34. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Bezpieczeństwo narodowe – specjalność „Ochrona 

cyberprzestrzeni”, „Cybermedia”, „Cyberzagrożenia” w firmie/instytucji zajmującej się 

bezpieczeństwem cyberprzestrzeni, monitorowaniem zjawisk o charakterze przestępczym, 

reagowaniem na zdarzenia naruszające bezpieczeństwo sieci. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ......................................... zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: .................................................................................. ..............................) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  
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Część 35. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Bezpieczeństwo narodowe – specjalność „Ochrona 

cyberprzestrzeni”, „Cybermedia”, „Cyberzagrożenia” w firmie/instytucji zajmującej się 

bezpieczeństwem cyberprzestrzeni, cyberpatologią, działaniami związanymi z zapewnieniem 

bezpieczeństwa Internetu. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ......................................... zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ................................................................................................ ................) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 36. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Bezpieczeństwo narodowe – specjalność „Ochrona 

cyberprzestrzeni”, „Cybermedia”, „Cyberzagrożenia” w firmie/instytucji zajmującej się 

bezpieczeństwem cyberprzestrzeni, procedurami i procesem postępowania w przypadku złamania 

prawa. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ............................. ............ zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ............................................................................................................ ....) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 37. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Bezpieczeństwo narodowe – specjalność „Ochrona 

cyberprzestrzeni”, „Cybermedia”, „Cyberzagrożenia” w firmie/instytucji zajmującej się 

bezpieczeństwem cyberprzestrzeni, zabezpieczeniem informacji w systemie bezpieczeństwa 

militarnego. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ............................. ............ zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ............................................................................................................ ....) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  



 

Strona 14 z 18 

 

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 38. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na Bezpieczeństwo narodowe – specjalność „Ochrona cyberprzestrzeni”, 

„Cybermedia”, „Cyberzagrożenia” w firmie/instytucji zajmującej się bezpieczeństwem 

cyberprzestrzeni, reagowaniem na zagrożenia infrastruktury krytycznej w tym zabezpieczającej 

cybermedia. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ............................. ............ zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ............................................................................................................ ....) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 39. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Bezpieczeństwo narodowe – specjalność „Ochrona 

cyberprzestrzeni”, „Cybermedia”, „Cyberzagrożenia” w firmie/instytucji zajmującej się 

bezpieczeństwem cyberprzestrzeni, monitorowaniem zjawisk o charakterze przestępczym, 

reagowaniem na zagrożenia infrastruktury krytycznej. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ............................. ............ zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ............................................................................................................ ....) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 40. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Bezpieczeństwo narodowe – specjalność „Ochrona 

cyberprzestrzeni”, „Cybermedia”, „Cyberzagrożenia” w firmie/instytucji zajmującej się 

bezpieczeństwem cyberprzestrzeni, zabezpieczeniem informacji w systemie bezpieczeństwa 

militarnego a w tym bezpieczeństwa morskiego. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ............................. ............ zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ............................................................................................................ ....) 
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Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 41. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Bezpieczeństwo narodowe – specjalność „Ochrona 

cyberprzestrzeni”, „Cybermedia”, „Cyberzagrożenia” w firmie/instytucji zajmującej się działalnością 

badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania rozwiązań zwiększających efektywność, 

niezawodność i bezpieczeństwo sieci teleinformatycznych oraz innych złożonych systemów 

sieciowych. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ......................................... zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ........................................................................... .....................................) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 42. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Bezpieczeństwo narodowe – specjalność „Ochrona 

cyberprzestrzeni”, „Cybermedia”, „Cyberzagrożenia” w firmie/instytucji zajmującej się 

bezpieczeństwem cyberprzestrzeni, tworzeniem systemów bezpieczeństwa sieci i użytkowników 

końcowych, opracowywaniem rozwiązań zwiększających niezawodność i bezpieczeństwo złożonych 

systemów sieciowych. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ................................ ......... zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ................................................................................................................) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 43. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Bezpieczeństwo narodowe – specjalność „Ochrona 

cyberprzestrzeni”, „Cybermedia”, „Cyberzagrożenia” w firmie/instytucji zajmującej się 

bezpieczeństwem cyberprzestrzeni, działaniami związanymi z zapewnieniem bezpieczeństwa Internetu, 

kontrolą nad działaniami uczniów w Internecie oraz blokadą dostępu do stron internetowych. 
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Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ............................. ............ zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ............................................................................................................ ....) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ……………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 44. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Bezpieczeństwo narodowe – specjalność „Ochrona 

cyberprzestrzeni”, „Cybermedia”, „Cyberzagrożenia” w firmie/instytucji zajmującej się 

bezpieczeństwem cyberprzestrzeni, reagowaniem na zagrożenia systemów bezpieczeństwa morskiego. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ............................. ............ zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ............................................................................................................ ....) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

Część 45. Staż zawodowy dla jednego nauczyciela akademickiego w celu podniesienia kwalifikacji w zakresie 

kształcenia praktycznego na kierunku Bezpieczeństwo narodowe – specjalność „Ochrona 

cyberprzestrzeni”, „Cybermedia”, „Cyberzagrożenia” w firmie/instytucji zajmującej się 

bezpieczeństwem cyberprzestrzeni, reagowaniem na zagrożenia systemów bezpieczeństwa 

ekologicznego. 

Oferuję realizację zamówienia za cenę: 

netto ............................................................... zł + podatek VAT …….% tj. ............................. ............ zł 

brutto (z podatkiem VAT) ................................................. zł za 1 godzinę stażu  

(słownie brutto: ............................................................................................................ ....) 

Ogółem za 90 godzin stażu …………………………zł brutto słownie: ………………………………… 

Na Opiekuna Stażysty wyznaczamy osobę, która:  

w ciągu ostatnich trzech lat sprawowała opiekę nad ……. stażystami/praktykantami (podać 

liczbę osób).  

 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. 

2. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje do przygotowania oferty. 
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3. Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonamy zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi 

w zapytaniu ofertowym oraz jej załącznikach, w wymaganym terminie. 

4. Oświadczamy, że cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane 

z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

5. Oświadczamy, że Opiekun Stażysty w oferowanych częściach posiada minimum dwuletnie 

doświadczenie zawodowe zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

6. Oświadczamy, iż Opiekun Stażysty w oferowanych częściach posiada doświadczenie w opiece nad 

co najmniej dwoma stażystami/praktykantami w ciągu ostatnich trzech lat.  

7. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani osobowo lub kapitałowo z podmiotami realizującymi 

projekt tj. Akademią Pomorską w Słupsku, Pomorską Agencją Rozwoju Regionalnego, Słupską 

Izbą Przemysłowo-Handlową na Region Słupski.  

8. Oświadczamy, że Opiekun Stażysty w oferowanych częściach nie jest powiązany osobowo lub 

kapitałowo z podmiotami realizującymi projekt tj. Akademią Pomorską w Słupsku, Pomorską 

Agencją Rozwoju Regionalnego, Słupską Izbą Przemysłowo-Handlową na Region Słupski.  

9. Oświadczamy, że nie jesteśmy pracownikami podmiotów realizujących projekt, tj. Akademii 

Pomorskiej w Słupsku, Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Słupskiej Izby Przemysłowo-

Handlowej na Region Słupski. 

10. Oświadczamy, że Opiekun Stażysty w oferowanych częściach nie jest pracownikiem podmiotów 

realizujących projekt, tj. Akademii Pomorskiej w Słupsku, Pomorskiej Agencji Rozwoju 

Regionalnego, Słupskiej Izby Przemysłowo-Handlowej na Region Słupski. 

11. Oświadczamy, że Opiekun Stażysty w oferowanych częściach w umowie z Zamawiającym 

zobowiąże się, że jego łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów 

finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z 

wszystkich innych źródeł, w tym z uwzględnieniem godzin które przeznaczać będą na realizację 

zadań w przedmiotowym projekcie SOA, wyniesie w okresie realizacji projektu SOA, nie więcej 

niż 276 godzin zegarowych na miesiąc. Jednocześnie zobowiąże się do składania potwierdzania 

tego faktu Zamawiającemu, na formularzu i z częstotliwością, które obowiązywać będą innych 

członków personelu tego projektu.  

Dotyczy przypadku zawarcia umowy na wykonanie umownego przedmiotu zamówienia z osobami 

stanowiącymi personel projektu w rozumieniu, o którym mowa w rozdziale nr 2 pkt 1 litera r) 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. 

12. Zakres usług przewidziany do zlecenia podwykonawcom1:  

(wskazać zakres usług oraz firmy podwykonawców): 

                                                 
1 Nie uzupełnienie treści oświadczenia stanowi podstawę przyjęcia przez Zamawiającego, iż Wykonawca wykona 

zamówienie samodzielnie. 
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 …………………………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………………………… 

13. Ze strony Oferującego realizację zamówienia koordynować będzie:  

……………………………………………………………….………tel.…………………………, 

e-mail……………………….................. 

14. Oferta zawiera /nie zawiera2 informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu  

przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

15. Uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

16. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie i zakresie wskazanym 

w zapytaniu ofertowym. 

17. W razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych  

w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  

18. Ofertę niniejszą składam na ………………... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. …………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………… 

 

 

…………………..,dn.………………………                                . ……………………………………………..                                       

      (podpis upoważnionego przedstawiciela)                       

                                                 
2 niepotrzebne skreślić 

 


