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Załącznik nr 1 
  

 ............................................. 
 (miejscowość, data) 

Dane Wykonawcy: 
 
 
 
 
 

FFOORRMMUULLAARRZZ  OOFFEERRTTYY  
 

Zgodnie z zapytaniem ofertowym z dnia 31.10.2018 r. przedstawiam ofertę na zakup usługi szkoleniowej z tutoringu 
dla nauczycieli z projektu "Kompetencje kluczowe kluczem do przyszłości" współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
1. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się dokładnie z warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym i uznajemy się za 
związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 
2. Płatność zostanie dokonana przelewem w ciągu 14 dni od dnia przekazania Zamawiającemu faktury 
VAT/rachunku.  
3. Termin realizacji zamówienia wynosi: od dnia zawarcia umowy do 30 marca 2019 r. 
4. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie w latach 2018-2019 8 godzinnego szkolenia pt. „Forum 
Tutoringu” oraz 64 godzin szkoleń pt. „Szkoła Tutorów I stopnia”, zwanych dalej „Szkoleniem” (łącznie 72 godziny 
szkoleniowe) 

„Szkoła Tutorów Szkolnych  I stopnia” ma to być 64-godzinny kurs dla nauczycieli, dyrektorów szkół, pedagogów i  
doradców zawodowych. Uczestnicy mają zostać przygotowani prowadzenia tutoriali oraz mają otrzymać Certyfikat 
Tutora I stopnia. Szkolenia mają pomóc nauczycielom odnieść korzyści w następujących obszarach: 
- skuteczne rozpoznawanie potencjału podopiecznego, odkrywanie i wzmacnianie jego mocnych stron i talentów, 
- poprawa relacji uczeń – nauczyciel oraz wzmocnienie autorytetu nauczyciela i wykładowcy, 
- rozwiązywanie problemów wychowawczych poprzez pracę indywidualną z podopiecznym, 
- podniesienie jakości pracy dydaktycznej, 
- odnowienie powołania nauczyciela i zapobieganie wypaleniu zawodowemu. 
 
Wstępny program szkolenia „Szkoła Tutorów I stopnia”: 
1 zjazd - 2 dni/16h - wprowadzenie do tutoringu: Tutoring: wprowadzenie teoretyczne oraz dobre praktyki tutorskie  
w Polsce i na świecie, Antropologia i cel tutoring, Przygotowanie i prowadzenie pierwszego tutorialu, Ćwiczenia  
w parach autorskich. 
2 zjazd - 2 dni/16h - tutoring rozwojowy: Założenia psychologii pozytywnej w tutoring, Edukacja spersonalizowana 
i rozwój talentów, Metody wspierania talentów i mocnych stron podopiecznych, Wyznaczanie celów i motywowanie, 
Narzędzia coachingowe w tutoring. 
3 zjazd - 2 dni/16h - tutoring naukowy i planowanie: Esej jako narzędzie pracy z podopiecznym –  
od sformułowania pytania, przez ocenienie, do rozmowy, Planowanie i przygotowywanie cykli tutorskich, Wdrażanie 
programów i projektów tutorskich. 
4 zjazd - 2 dni/16h - rozwój tutora: Najczęstsze zakłócenia w tutoringu płynące od podopiecznych, Wartości  
w tutoringu – cnoty tutorskie, Tutor jako przywódca, Podsumowanie kursu, wręczenie certyfikatów. 
 
Cena powinna obejmować: 
- 72 godzinne szkolenie realizowane w siedzibie Zamawiającego; 
- Certyfikat Tutora I stopnia 
- Materiały szkoleniowe w segregatorach i formie elektronicznej 
- niezbędne pomoce do prowadzenia szkoleń (poza sprzętem audiowizualnym i salą do prowadzenia szkolenia, 
który zapewni szkoła). 

 
5. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia oferuję wykonanie zamówienia na następujących 
warunkach: 

1) Cena ogólna oferty: 
a) oferuję całkowitą cenę netto oferty …………………………………………………... 
Słownie…………………………………………………………………………… 
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Usługa podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy o VAT, ponieważ ma charakter 
usługi kształcenia zawodowego/ przekwalifikowania zawodowego i jest finansowana ze środków publicznych w całości, 
zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt 29 lit.c ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2011 nr 177 
poz. 1054 późn. zm.)  

 
2)  Oświadczam, iż: 
a) posiadam uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  

ich posiadania, 
b) posiadam doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, 
c) dysponuję niezbędnym potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do zrealizowania zamówienia, 
d) znajduję się w sytuacji finansowej i ekonomicznej niezbędnej do realizacji zamówienia.  
e) zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz  

że zdobyłem/am konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.  
 

6. Cena oferty obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia określony w zapytaniu oraz zawiera wszelkie koszty 
związane z realizacją zamówienia, w tym koszty dojazdu, podatki i inne należności. 

7. Jestem związany ofertą przez okres 14 dni licząc od terminu składania ofert. 
8. Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o wyborze oferty jako najkorzystniejszej skontaktuję się z Zamawiającym 

w celu podpisania umowy oraz dostarczę dokumenty wymagane w zapytaniu. 
9. Oferta została złożona na …… kolejnych stronach ponumerowanych od ….. do ……. 
10. Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) ..................................................................................................... 
2) ..................................................................................................... 

 
 
 

………………………………………..…………... 
Podpis(y) osób upoważnionych do 

składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy 
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