WORK-ON 3: aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób młodych biernych zawodowo w branży IT
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
OFERTA
w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr
1/POWR.01.02.02-04-0009/16
W nawiązaniu do zapytania ofertowego w ramach projektu „WORK-ON 3: aktywizacja zawodowoedukacyjna osób młodych biernych zawodowo w branży IT” (nr POWR.01.02.02-04-0009/16), w
ramach Poddziałania 1.2.2 ,,Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” w
ramach I Osi Priorytetowej „Osoby młode na rynku pracy” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, realizowanego przez Ośrodek Szkoleniowo-Wdrożeniowy Marek Szarata,
przedstawiam swoją ofertę:
I. DANE OFERENTA
IMIĘ I NAZWISKO OFERENTA:
ADRES:
NR TELEFONU:
ADRES E-MAIL:
II. PRZEDMIOT OFERTY
OFERTA I

Przeprowadzenie szkolenia „Business English z elementami języka
angielskiego w branży IT - szkolenie przygotowujące do egzaminu TOEIC” w
wymiarze 72 godzin dla:
 1 grupy szkoleniowej
 2 grup szkoleniowych
 3 grup szkoleniowych
III. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY

KRYTERIUM I
wykształcenie i certyfikaty

 ukończyłem(am) studia wyższe magisterskie na kierunku filologia
angielska
 posiadam aktualny certyfikat egzaminatora TOEIC

KRYTERIUM II
doświadczenie zawodowe

Posiadam niezbędne doświadczenie zawodowe w nauczaniu języka
angielskiego biznesowego. Liczba przeprowadzonych zajęć dydaktycznych z
w/w tematu w ostatnich 3 latach od dnia złożenia oferty wynosi:
 od 200 do 300 godzin
 od 301 do 400 godzin
 powyżej 400 godzin

KRYTERIUM III
cena

Stawka za 1 godzinę dydaktyczną (45 min.) brutto
1 godzina = ……………………………… PLN brutto
słownie: ……………………………………………………………………………………………………….
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IV. WYKLUCZENIA
1.

Jestem osobą zatrudnioną w instytucjach uczestniczących w realizacji Programu Operacyjnego na
podstawie stosunku pracy:
 TAK i oświadczam, że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie
 NIE

2.

Jestem osobą powiązaną z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo:
 TAK
 NIE
V. OŚWIADCZENIA

 Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i przyjmuję bez zastrzeżeń wymagania zawarte
w jego treści.
 Oświadczam, że uważam się za związaną/ego niniejszą ofertą w ciągu 30 dni od daty jej złożenia.
 Oświadczam, że przedstawione informacje są zgodne z prawdą.
 Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb
postępowania dotyczącego zapytania ofertowego w projekcie „ WORK-ON 3: aktywizacja zawodowoedukacyjna osób młodych biernych zawodowo w branży IT”, zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002, nr 101, poz. 926 ze zm.).
VI. ZAŁĄCZNIKI
1. Życiorys zawodowy (CV) uwzględniający opis doświadczenia zawodowego i wykształcenie.
2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 2 do
zapytania ofertowego.
3. Kopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie
4. Kopie dokumentów poświadczających posiadane doświadczenie zawodowe (referencje).
5. Kopia certyfikatu egzaminatora TOEIC.

Data i czytelny podpis oferenta:

…………………..……………………………….
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