
 
 

             

 
 

„Szkolenia TIK dla nauczycieli Województwa Śląskiego" 

Grant jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” 

        
Załącznik nr 1 Formularz Oferty 

Imię Nazwisko/ nazwa firmy:     

PESEL/NIP :  

Adres zamieszkania: 

Nr telefonu:   

e-mail: 

Imię i nazwisko osoby do kontaktu: 

Telefon/e-mail: 
 

OFERTA WYKONANIA USŁUG TRENERA  REGIONALNEGO 

 I/ LUB  LOKALNEGO TIK 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 07/03/2021/LE/SL. na pełnienie funkcji  

trenera/trenerki lokalnego/nej TIK w ramach projektu grantowego „Szkolenia TIK dla 

nauczycieli Województwa Śląskiego" składam niniejszą ofertę. 
 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem 

ofertowym w kwocie: 

L.p.          Specjalizacja TRENERZY LOKALNI 
Liczba trenerów 
  

Uwagi 

  

Wynagrodzenie brutto  

za 1 godzinę szkolenia 

nauczycieli  

 - kryterium oceny 1  

 

w przypadku 

większej liczby 

trenerów należy 

podać ich liczbę 
 

 

a Edukacja wczesnoszkolna 
 

 

  

b Przedmioty humanistyczne 
 

 

  

c 
Matematyczno- 

przyrodnicze 

   

d Przedmioty artystyczne 
 

 

  

e 

Grupy 

Informatyczne - szkoła 

podstawowa 

 

 

 
 

 
 

f 

Grupy 

Informatyczne - szkoła 
ponadpodstawowa 

 

 

  

 

(Zamawiający dopuszcza możliwość pełnienia funkcji trenera lokalnego TIK  

w więcej niż jednej specjalizacji pod warunkiem posiadania doświadczenia  



 
 

             

 
 

lub wykształcenia w zakresie wybranych specjalizacji oraz dysponowaniem odpowiednim potencjałem 

do wykonania zamówienia.) 

 

Oświadczam że, (dotyczy kryterium oceny 2) 

 

 A.   

□ Posiadam następujące kompetencje związane z programowaniem: znajomość 

kluczowych zagadnień związanych z programowaniem, znajomość podstaw logiki, 

podstawowa znajomość wyrażeń arytmetycznych. 

□ Nie posiadam następujących kompetencji związanych z programowaniem: 

znajomości kluczowych zagadnień związanych z programowaniem, znajomości podstaw 

logiki, podstawowej znajomości wyrażeń arytmetycznych. 

 

B. 

□  Posiadam znajomość matematycznej teorii zbiorów i podstawową umiejętność 

programowania w wybranym języku. 

□ Nie posiadam znajomości matematycznej teorii zbiorów i podstawowej umiejętności 

programowania w wybranym języku.  

 

C. 

□ Posiadam kompetencje związane z programowaniem na poziomie średnio 

zaawansowanym, m.in. znajomość wybranych algorytmów i zagadnień związanych  

z algorytmiką,  znajomość podstawowych  zagadnień  związanych z programowaniem 

w wybranym tekstowym języku programowania  (preferowany język Python), 

umiejętność programowania w języku Java przy użyciu odpowiednich środowisk 

programistycznych (Netbeans, Eclipse, Android Studio), podstawowa znajomość  

języka SQL, umiejętność tworzenia aplikacji bazodanowych w środowisku MS 

Access,  praktyczna znajomość systemu kontroli wersji GIT oraz umiejętność 

korzystania z otwartego repozytorium kodu Github 



 
 

             

 
 

□ Nie posiadam kompetencji związanych  z programowaniem na poziomie średnio 

zaawansowanym, m.in. znajomości wybranych algorytmów i zagadnień związanych  

z algorytmiką,  znajomości podstawowych  zagadnień  związanych z 

programowaniem w wybranym tekstowym języku programowania  (preferowany 

język Python), umiejętności programowania w języku Java przy użyciu odpowiednich 

środowisk programistycznych (Netbeans, Eclipse, Android Studio), podstawowej 

znajomości  języka SQL, umiejętności tworzenia aplikacji bazodanowych w 

środowisku MS Access,  praktycznej znajomości systemu kontroli wersji GIT oraz 

umiejętności korzystania z otwartego repozytorium kodu Github. 

      D.  

□ Posiadam doświadczenie związane z prowadzeniem szkoleń dla kadry kierowniczej 

szkół. 

□ Nie posiadam doświadczenia związanego z prowadzeniem szkoleń dla kadry 

kierowniczej szkół. 

 

(Pkt. A, B, C i D wypełnia się poprzez zaznaczenie x w odpowiednim kwadracie)  

 

2. Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż: 

 

a. W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału  

w postępowaniu, w tym brak powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym; 

b. Zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń  

oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 

c. Realizacja  usług  będzie  prowadzona  zgodnie  z  warunkami  określonymi   

w  zapytaniu ofertowym. 

d. Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia (w tym koszty 

podatkowe i ubezpieczeniowe leżące po stronie Zamawiającego związane z 

zawarciem umowy zlecenie). 

e. W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 



 
 

             

 
 

f. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych  

z niniejszym postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego 

należytego zrealizowania. 

g. Deklaruję gotowość wykonania zamówienia w terminach i na warunkach wskazanych 

w niniejszym zapytaniu ofertowym. 

h. Dysponuję zapleczem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

3. Deklaruję nawiązanie współpracy na podstawie umowy zlecenie lub umowy  

     o świadczeniu usług szkoleniowych. 

4. Złożenie przeze mnie oferty jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do zawarcia  

     umowy. 

5. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję,  

      iż dane zawarte w ofercie, załącznikach są zgodne z prawdą. 

6. Do oferty załączam: 

a) Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 

b) Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych, 

c) Życiorys zawodowy (CV) trenera/trenerów, 

d) Inne  dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów postępowania wymienione  

w pkt IV. 1.  Zapytania ofertowego. 

 

 

 

 

………………………………………… 

   (miejscowość, data i czytelny podpis 

 


