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Załącznik nr 1 
 

OFERTA 
 

na przeprowadzenie zajęć w ramach Otwartej Szkoły Wspierania Rozwoju – moduł edukacyjny  oraz 
Otwartej Szkoły Wspierania Rozwoju – moduł psychospołeczny 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć w ramach Otwartej Szkoły Wspierania 
Rozwoju – moduł edukacyjny  oraz Otwartej Szkoły Wspierania Rozwoju – moduł psychospołeczny w 
ramach Projektu „PWP_Adaptacja i wdrożenie we współpracy ponadnarodowej modelu OGS w Szkole 
Podstawowej im. Armii Krajowej w Ogonowicach” 
JA NIŻEJ PODPISANY(A) 
 

……………………………………………………………………………………………………………. 
Imię i nazwisko lub nazwa firmy 

……………………………………………………………………………………………………………. 
dokładny adres oferenta 

 

1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym. 
2. OŚWIADCZAM, że zapoznałem(am) się z ww. zapytaniem ofertowym. 
3. OŚWIADCZAM, że jestem zdolny(a) do należytego wykonania niniejszego zamówienia, tj. posiadam 

odpowiedni potencjał oraz wiedzę i doświadczenie by należycie i na warunkach określonych w 
ofercie wykonać zamówienie. 

4. OFERUJĘ realizację przedmiotu zamówienia za: 
Lp. Pozycja Ilość 

godzin 

Cena 

brutto 

1. Przeprowadzenie w ramach Otwartej Szkoły Wspierania Rozwoju – moduł 

edukacyjny  – dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego 

dla wszystkich uczniów zakwalifikowanych do projektu z klas I-III w roku 

szkolnym 2014/2015 

  

2. Przeprowadzenie w ramach Otwartej Szkoły Wspierania Rozwoju – moduł 

edukacyjny  – dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego 

dla wszystkich uczniów zakwalifikowanych do projektu z klas IV-VI w 

roku szkolnym 2014/2015 

  

3. Przeprowadzenie w ramach Otwartej Szkoły Wspierania Rozwoju – moduł 

edukacyjny  – dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla 

uczniów klas I-VI w roku szkolnym 2014/2015 z problemami w nauce – 

obszar matematyczno - przyrodniczy 

  

4. Przeprowadzenie w ramach Otwartej Szkoły Wspierania Rozwoju – moduł 

edukacyjny  – dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych dla 

uczniów klas I-VI w roku szkolnym 2014/2015 z problemami w nauce – 

obszar humanistyczny 

  

5. Przeprowadzenie w ramach Otwartej Szkoły Wspierania Rozwoju – moduł 

edukacyjny  – dodatkowych zajęć w formie warsztatów wspierania 

uzdolnień dla uczniów zdolnych klas I-VI w roku szkolnym 2014/2015 – 

obszar matematyczno - przyrodniczy 
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6. Przeprowadzenie w ramach Otwartej Szkoły Wspierania Rozwoju – moduł 

edukacyjny  – dodatkowych zajęć w formie warsztatów wspierania 

uzdolnień dla uczniów zdolnych klas I-VI w roku szkolnym 2014/2015 – 

obszar humanistyczny 

  

7. Przeprowadzenie w ramach Otwartej Szkoły Wspierania Rozwoju – moduł 

psychospołeczny  – dodatkowych pozalekcyjnych zajęć animacyjnych dla 

wszystkich uczniów klas I-III w roku szkolnym 2014/2015 – „Zwierciadło. 

Ja w oczach innych” 

  

8. Przeprowadzenie w ramach Otwartej Szkoły Wspierania Rozwoju – moduł 

psychospołeczny  – dodatkowych pozalekcyjnych zajęć animacyjnych dla 

wszystkich uczniów klas IV-VI w roku szkolnym 2014/2015 – 

„Zwierciadło. Ja w oczach innych” 

  

9. Przeprowadzenie w ramach Otwartej Szkoły Wspierania Rozwoju – moduł 

psychospołeczny  – dodatkowych pozalekcyjnych zajęć animacyjnych dla 

wszystkich uczniów klas I-III w roku szkolnym 2014/2015 – „Granice. Ja 

wobec innych” 

  

10. Przeprowadzenie w ramach Otwartej Szkoły Wspierania Rozwoju – moduł 

psychospołeczny  – dodatkowych pozalekcyjnych zajęć animacyjnych dla 

wszystkich uczniów klas IV-VI w roku szkolnym 2014/2015 – „Granice. Ja 

wobec innych” 

  

11. Przeprowadzenie w ramach Otwartej Szkoły Wspierania Rozwoju – moduł 

psychospołeczny  – dodatkowych pozalekcyjnych zajęć animacyjnych dla 

wszystkich uczniów klas I-III w roku szkolnym 2014/2015 – „Głuchy 

telefon. Ja jako nadawca i jako odbiorca” 

  

12. Przeprowadzenie w ramach Otwartej Szkoły Wspierania Rozwoju – moduł 

psychospołeczny  – dodatkowych pozalekcyjnych zajęć animacyjnych dla 

wszystkich uczniów klas IV-VI w roku szkolnym 2014/2015 – „Głuchy 

telefon. Ja jako nadawca i jako odbiorca” 

  

13. Przeprowadzenie w ramach Otwartej Szkoły Wspierania Rozwoju – moduł 

psychospołeczny  – dodatkowych pozalekcyjnych zajęć animacyjnych dla 

wszystkich uczniów klas I-III w roku szkolnym 2014/2015 – „Burza 

mózgów. Wspólne pomysły, wspólne działania” 

  

14. Przeprowadzenie w ramach Otwartej Szkoły Wspierania Rozwoju – moduł 

psychospołeczny  – dodatkowych pozalekcyjnych zajęć animacyjnych dla 

wszystkich uczniów klas IV-VI w roku szkolnym 2014/2015 – „Burza 

mózgów. Wspólne pomysły, wspólne działania” 

  

 

Cenę brutto ogółem (całkowity koszt) …………………………………………. PLN. 
  

(słownie złotych ……………………………………………………………………….…). 
5. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonywania zamówienia w terminie zgodnym z zapytaniem ofertowym. 
6. UWAŻAM SIĘ związany niniejszą ofertą przez okres 14 dni od dnia wyznaczonego jako termin 

składania ofert. 
 

……………………………………….       ………………………………………. 
      Miejscowość, data              Podpis Oferenta 


