
 

 

Zapytanie ofertowe Nr: 5/RPMP.10.01.01-12-0156/19               

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 1 

 

................................, dnia .................... 
 

OFERTA 
w 

w postępowaniu o udzielenie zmówienia o wartości wyrażonej w złotych kwoty pomiędzy  

od 20 000 PLN netto do 50 000 PLN netto zgodnie z rozeznaniem rynku określonym 

w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 

 

Zamawiający: 

DANI Danuta Iwańska-Fulara 

ul. Anieli Krzywoń 4a 

31-464 Kraków 
 

Nazwa zamówienia: 

 

Usługa prowadzenia zajęć z robotyki w ramach projektu  

pn. „Przedszkole Montessori MUSZELKA w Krakowie”  

nr RPMP.10.01.01-12-0156/19  

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach  

Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Małopolskiego 2014-2020. 
 

Wykonawca: 

(należy wpisać pełną nazwę i adres) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Tel.: ___________________ Fax: ___________________ NIP: ____________________ 

Wpis do właściwego rejestru (należy podać nr w KRS) lub wpis do ewidencji działalności 

gospodarczej (należy podać nawę organu i nr wpisu): _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

e-mail: _______________________________ 
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Oferuję wykonanie zamówienia na warunkach określonych w Zaproszeniu do składania 

ofert, w tym we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do Zaproszenia, które 

niniejszym akceptuję, za cenę: 

 

poz. I  cena za 1 godz. (brutto) =     ____________ zł ____ gr.  

(słownie złotych __________________________________________________________) 

 

cena oferty (brutto) =      96 X poz. I =____________ zł ____ gr.  

(słownie złotych __________________________________________________________) 

 

 

Oświadczam, że jestem upoważniony do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
 

 

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do upływu terminu określonego w części 

VI Zaproszenia. 
 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

 
 

................................................... 
    (pieczęć i podpis Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
1) 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L) 

119 z 04.05.2016, str. 1).  


