Białystok, 04-10-2017r

…………………………………………………………….
…………………………………………………………...
………………………………………………………………

Zapytanie o cenę
W związku z realizacją Projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe w XI LO w Białymstoku” o nr
RPO.03.01.02-20-0158/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, zwracamy się z prośbą o podanie:
- jednostkowej ceny brutto za 1 godzinę zegarową przeprowadzenia zajęć mających na celu pobudzenie
kreatywności i umiejętności efektywnego uczenia się dla 30 uczestników/czek projektu (2 grupy po 15
osób), którymi są uczniowie/uczennice klas III XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku ,
Zajęcia mające na celu pobudzenie kreatywności i umiejętności efektywnego uczenia się zostaną
przeprowadzone w wymiarze 24 godz.( 4 spotkania po 6 godzin) na każdą grupę, w okresie od października
2017r do kwietnia 2018r.
Wykonawca zobowiązuję się przeprowadzić w/w zajęcia w soboty (łącznie 8 sobót) .
Zajęcia będą realizowane na podstawie zawartej umowy –zlecenie.
W odpowiedzi na zapytanie o cenę prosimy o złożenie pisemnej oferty na formularzu stanowiącym
załącznik do niniejszego zapytania.
Prosimy o dołączenie do formularza opisu posiadanych kwalifikacji oraz doświadczenia w zakresie
prowadzenia zajęć z pobudzania kreatywności i/lub umiejętności szybkiego uczenia się (informacje o
ukończonych kursach, szkoleniach oraz ilości godzin przepracowanych w okresie ostatnich 2 lat, referencje
itp.)
Formularz oferty wraz z załącznikami dotyczącymi kwalifikacji i doświadczenia prosimy przesłać w formie
elektronicznej (email: kalinowska@consolator.com.pl), lub pocztą/ kurierem na adres zamawiającego, w
terminie do 10 października 2017r.
Zamawiający:
CONSOLATOR Adam Piotr Chociej
ul. Łąkowa 9 lok. 38 15-017 Białystok
tel./fax: (85) 879 82 72

Załącznik

OFERTA

Zamawiający:
CONSOLATOR Adam Piotr Chociej
ul. Łąkowa 9 lok. 38 15-017 Białystok
tel./fax: (85) 879 82 72
Oferent:
……………………………………………………………………...
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….

W odpowiedzi na zapytanie dotyczące prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe w XI LO w Białymstoku” o nr
RPO.03.01.02-20-0158/15 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego, w odniesieniu do przedstawionych parametrów usługi oferuję następującą
jednostkową cenę brutto za godzinę lekcyjną prowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
……………………………………brutto
(słownie…………………………………………………………………………………………………………………….……. )zł brutto,
tj…………………………………………. zł brutto za 2 grupy (2x 4 soboty x 6 godzin)
W załączeniu opis kwalifikacji i doświadczenia.

………………..………………..………..…
(miejscowość i data)

.

.……………………………………………..
(podpis czytelny)

