
 
 

Projekt „Fabryka Kompetencji Kluczowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  

Działania 8.4. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego  2014-2020 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli Zespołu Szkół Publicznych w Polanowie w ramach 

realizacji projektu „Fabryka kompetencji kluczowych” w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego nr umowy: RPZP.08.04.00-32-K002/19-00. 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Ja, niżej podpisany…………………………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz:   

1. ......................................................................................................................................... 

( pełna nazwa Wykonawcy ) 

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

( adres siedziby Wykonawcy ) 

REGON:                                     NIP:    -    -   -   

 

Adres e-mail:   ..................................................................tel. ………………… 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego składam niniejszą ofertę na: szkolenia nauczycieli                        

w ramach  projektu „Fabryka Kompetencji Kluczowych”, realizowanego w Zespole Szkól 

Publicznych w Polanowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem 

ofertowym na: 

szkolenia z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów 

kompetencji kluczowych i uniwersalnych: 

 

1) Szkolenie nauczycieli pod kątem wspierania uczniów w zapobieganiu 

negatywnym skutkom nauczania zdalnego  
 

Cenę:  ………………….. zł brutto (słownie złotych: ……………………………..) 

 

2) Szkolenie metodyczne dla nauczycieli „Marketing lekturowy - jak „sprzedać” 

uczniowi czytanie”  
 

Cenę:  ………………….. zł brutto (słownie złotych: ……………………………..) 
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3) Szkolenie metodyczne dla nauczycieli „Liczę na matematykę-jak rozwinąć potencjał 

ucznia w zakresie uczenia się matematyki?” 
 

Cenę:  ………………….. zł brutto (słownie złotych: ……………………………..) 

 

4) Szkolenie metodyczne dla nauczycieli „Uczę się ja, uczy się mój mózg. Aspekty 

neurodydaktyczne w procesie nauki”  dla 3 grup nauczycieli: 
 

Cenę:  ………………….. zł brutto (słownie złotych: ……………………………..) 

 

5) Szkolenie metodyczne „Klasa w projekcie. Dobre doświadczenia biznesowe w praktyce 

szkolnej, czyli metoda projektu jako narzędzie do kształtowania kompetencji 

kluczowych  
 

Cenę:  ………………….. zł brutto (słownie złotych: ……………………………..) 

 

6) Szkolenie dla nauczycieli „Jak opracować Indywidualny IPET?”  
 

Cenę:  ………………….. zł brutto (słownie złotych: ……………………………..) 

 

 

1. Oświadczam, że: 

1.1. Podane w niniejszym formularzu ofertowym  ceny obowiązują w całym okresie rozliczeniowym objętym umową. 

1.2. Termin realizacji przedmiotu postępowania został określony w zapytaniu ofertowym.  

1.3. Uważam się związany niniejszą ofertą w okresie 30 dni od daty składania oferty. 

 

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

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

                                                                                                                             Podpis Wykonawcy 


