Białystok,10.09.2017
……………….……………………………………………
……………….……………………………………………
……………….……………………………………………
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 godzinę lekcyjną
przeprowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z matematyki dla uczestników/czek projektu,
którymi są uczniowie/uczennice XI Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.
Zajęcia mają zostać przeprowadzone:
1) W roku szkolnym 2017/2018 w okresie X. 2017r. – V. 2018r. dla:
a. 8 grup 10 osobowych z klas I, każda grupa otrzyma po 25 godzin wsparcia,
b. 8 grup 10 osobowych z klas II, każda grupa otrzyma po 20 godzin wsparcia,
c. 8 grup 10 osobowych z klas III, każda grupa otrzyma po 40 godzin wsparcia
2) W roku szkolnym 2018/2019 w okresie X. 2018r. – V. 2019r. dla:
a. 8 grup 10 osobowych z klas I, każda grupa otrzyma po 25 godzin wsparcia,
b. 8 grup 10 osobowych z klas II, każda grupa otrzyma po 20 godzin wsparcia,
c. 8 grup 10 osobowych z klas III, każda grupa otrzyma po 40 godzin wsparcia
Zapytanie o cenę dotyczy częściowej realizacji zamówienia. Postępowanie zakończy się wyborem kilku
wykonawców. Jeden wykonawca może prowadzić zajęcia maksymalnie w 6 grupach.
Oferta jest przeznaczona dla osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe (nauczyciel
matematyki).
Odpowiedź powinna zostać przygotowana w formie pisemnej na formularzu stanowiącym Załącznik do
Zapytania.
Ofertę należy złożyć w terminie do 22.09.2017r do godziny 15.30.
• osobiście w biurze projektu tj. ul. Łąkowej 9/38, 15-017 Białystok,
• przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego).

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.
Preferowana ilość grup w których chciałbym/abym prowadzić zajęcia ………………………
Maksymalna ilość grup w których mogę prowadzić zajęcia ………………………………………..
Oświadczam, iż spełniam warunki dotyczące kwalifikacji zawodowych w wymaganym obszarze
merytorycznym.

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

.

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

