Załącznik nr 1 do ogłoszenia z dnia

10 listopada 2017 roku
_______________________
Miejscowość, data

_______________________________________
/pieczątka firmowa oferenta/

do Gmina Kielce
Rynek 1
25 – 303 Kielce

OFERTA
na
prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej w oddziałach przedszkolnych
przy Szkole Podstawowej nr 31 i/lub Szkole Podstawowej nr 34
które zrealizowane będą w ramach Projektu pt.: „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – lepszy start w życie”
numer umowy o dofinansowanie: RPSW.08.03.06-26-0005/17-00.
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020:
Oś priorytetowa RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Działanie RPSW.08.03.00 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego,
Poddziałanie RPSW.08.03.06 Wzrost jakości edukacji ogólnej – ZIT (projekty konkursowe).
I. Dane oferenta:
Pełna nazwa oferenta:
______________________________________________________________________________________________________________________________
Adres:
______________________________________________________________________________________________________________________________
NIP: _______________________ REGON: ______________________________ KRS.: __________________________________________________
Tel. ________________________________________________ e-mail: _________________________________________________________________

II. Przedmiot oferty:
Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej, zgodnie z zapytaniem
ofertowym z dnia 10.11.2017r., w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji przedszkolnej – lepszy start
w życie”.
III. Cena:

Ilość zajęć
20
minutowych

Cena jednostkowa brutto
(wraz z podatkiem VAT)
za 1 zajęcia
20 minutowe

1

2

3

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
w Szkole Podstawowej nr 31

186

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
w Szkole Podstawowej nr 34

279

Rodzaj prowadzonych zajęć

Cena brutto
[zł]
4=(2 x 3)

IV. Termin płatności:
Termin płatności w ciągu 30 dni od daty dostarczenia poprawnej faktury do Urzędu Miasta Kielce.
V. Termin realizacji zamówienia:
Termin prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez
Zamawiającego: od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2018 r.

VI. Imię i nazwisko osób przewidzianych do prowadzenia zajęć:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Jednocześnie oświadczam/y, że osoby wskazane posiadają uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki
korekcyjnej wymagane przez Zamawiającego dla zamówienia, na które składam/my ofertę.

______________________________
/podpis/

