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...........................................
Miejscowość, data

……………………………
Pieczątka oferenta 

                                                         

OFERTA

do
Kuratorium Oświaty w Kielcach, 
Kielce, Al. IX Wieków Kielc 3, 
tel. (41) 342-16-34, e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl, 
NIP: 9590830580, REGON: 006473120

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia na zakup usług 
szkoleniowych w ramach środków na doskonalenie nauczycieli w 2018 roku na terenie 
województwa świętokrzyskiego składamy ofertę następującej treści:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia

Lp. Nazwa Cena brutto

1 Egzamin ósmoklasisty – podstawy prawne, 
procedury i standardy.

………………………………………………..
słownie:……………………………………..

2 Tworzenie testów i ćwiczeń interaktywnych za 
pomocą nowoczesnych narzędzi ICT.

………………………………………………..
słownie:……………………………………..

3
Edukacja włączająca, czyli jak aktywnie 
wspierać dziecko ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi.

………………………………………………..
słownie:……………………………………..

4 Wykorzystanie mediacji i negocjacji w 
rozwiązywaniu konfliktów w szkole.

………………………………………………..
słownie:……………………………………..

5 Profilaktyka agresji, przemocy słownej, fizycznej 
i cyberprzemocy w szkole.

………………………………………………..
słownie:……………………………………..
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6 Konkursy przedmiotowe – regulamin i 
procedury.

………………………………………………..
słownie:……………………………………..

7 Bezpieczeństwo teleinformatyczne, ochrona 
danych osobowych w szkole.

………………………………………………..
słownie:……………………………………..

2.     Oświadczam, iż:
1. posiadam uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia;
2. zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmuję warunki w nim zawarte;
3. osoby, które będą uczestniczyć w zamówieniu posiadają wymagane uprawnienia;
4. zapoznałem/am się ze wzorem umowy Zamawiającego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń;
5. niniejsza oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
6. oferuję realizację usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami 

opisanymi w zapytaniu ofertowym według załączonej kalkulacji;
7. nie znajduje się w stanie upadłości lub likwidacji;
8. oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 
pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 
postępowaniu.

...........................................
podpis osoby 
upoważnionej
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