Załącznik nr 1 do SIWZ

OFERTA
____________________
Na wykonanie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
zadanie pn.: „Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć w ramach projektu
indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych pt.:
„Zapewnijmy dzieciom lepszy start”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego, w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013, w szkołach dla których organem
prowadzącym jest Miasto Leszno (SP5)”.

I. DANE WYKONAWCY
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Nazwa ...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Adres ..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
Osoby reprezentujące:
stanowisko ..................................................
a) ................................................
b) ................................................
stanowisko ..................................................
Konto bankowe Wykonawcy: .......................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Numer ewidencji podatkowej NIP ..............................................................................................................

Tel/faks …………………………………………, email ………………………………..……………………….

II. OFERTA
Nawiązując do przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Usługi edukacyjne obejmujące
przeprowadzenie zajęć w ramach projektu indywidualizacji procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III szkół podstawowych pt.: „Zapewnijmy dzieciom lepszy start”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w roku szkolnym
2011/2012 oraz 2012/2013, w szkołach dla których organem prowadzącym jest Miasto Leszno
(SP5)”, składam ofertę na wykonanie następującej części zamówienia:
I część – Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także
zagrożonych ryzykiem dysleksji.
80 godz. x ………. (cena za jedną godzinę) = …………………. zł (wynagrodzenie ryczałtowe brutto)
słownie: ………………………………………………………………………………………. zł
__________________________________________________________________________________
II część – Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
80 godz. x ………. (cena za jedną godzinę) = …………………. zł (wynagrodzenie ryczałtowe brutto)
słownie: ………………………………………………………………………………………. zł
__________________________________________________________________________________
III część – Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
80 godz. x ………. (cena za jedną godzinę) = …………………. zł (wynagrodzenie ryczałtowe brutto)
słownie: ………………………………………………………………………………………. zł
__________________________________________________________________________________
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IV część – Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami
komunikacji społecznej.
80 godz. x ………. (cena za jedną godzinę) = …………………. zł (wynagrodzenie ryczałtowe brutto)
słownie: ………………………………………………………………………………………. zł
__________________________________________________________________________________
V część – Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy.
80 godz. x ………. (cena za jedną godzinę) = …………………. zł (wynagrodzenie ryczałtowe brutto)
słownie: ………………………………………………………………………………………. zł
__________________________________________________________________________________
VI część – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w kierunkach
matematyczno - przyrodniczych.
80 godz. x ………. (cena za jedną godzinę) = …………………. zł (wynagrodzenie ryczałtowe brutto)
słownie: ………………………………………………………………………………………. zł
__________________________________________________________________________________
VII część – Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych językowo.
80 godz. x ………. (cena za jedną godzinę) = …………………. zł (wynagrodzenie ryczałtowe brutto)
słownie: ………………………………………………………………………………………. zł
__________________________________________________________________________________
VIII część – Zajęcia rozwijające zainteresowania/ predyspozycje uczniów uzdolnionych
artystycznie (Zaj. muzyczno-wokalne/ teatralne/ plastyczne) oraz ARTETERAPIA.
80 godz. x ………. (cena za jedną godzinę) = …………………. zł (wynagrodzenie ryczałtowe brutto)
słownie: ………………………………………………………………………………………. zł
__________________________________________________________________________________
IX część – Zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze, doskonalenie umiejętności czytania
ze zrozumieniem.
80 godz. x ………. (cena za jedną godzinę) = …………………. zł (wynagrodzenie ryczałtowe brutto)
słownie: ………………………………………………………………………………………. zł
__________________________________________________________________________________
X część – Zajęcia rozwijające zainteresowania przyrodnicze i ekologiczne uczniów, kształtujące
postawy proekologiczne.
80 godz. x ………. (cena za jedną godzinę) = …………………. zł (wynagrodzenie ryczałtowe brutto)
słownie: ………………………………………………………………………………………. zł
__________________________________________________________________________________

Oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowymi warunkami przetargu zawartymi w
SIWZ oraz wzorem umowy i że akceptuję je bez zastrzeżeń.
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Oświadczam, że uważam się za związanego z ofertą do terminu ważności oferty
wskazanego w SIWZ i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty zawrzeć umowę
na warunkach w niej zawartych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Podpis:

.............................................................................
(podpis osób/y uprawnionych do składania
oświadczeń woli)
…………………, dnia ……………….. 2011r.
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