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Oferta 

Załącznik nr 1  
O  F  E  R  T  A 

na wykonanie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30 tys. EUR 

Data sporządzenia oferty  
 

Dane o Wykonawcy: imię i nazwisko, 
siedziba albo miejsce zamieszkania i 
adres/  
telefon, fax, e-mail 

 

Nazwa przedmiotu zamówienia 

Wyłonienie osób do pełnienia funkcji opiekuna uczniów podczas realizacji staży u 
pracodawców przez uczniów Zespołu Szkół Technicznych im.Gen. Zygmunta Bohusza-
Szyszko w Chełmie w ramach projektu „Z techniką w przyszłość” współfinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 

Cena oferty 
 

1/ cyfrowo: ……………………………………………….. 
2/ słownie:  ……………………………………………….. 
    …………………………………………………………… 

Miejsce stażu (Lublin/Warszawa) Podaj miejsce: _________________________________________ 

Zakres dat oferty (zaznacz właściwy - możliwy 
tylko jeden wybór) 

[   ] od 7 lipca 2019r. do 3 sierpnia 2019r  

[   ] od 7 lipca 2019r. do 20 lipca 2019r. 

[   ] od 20 lipca 2019r. do 3 sierpnia 2019r 

Wykaz wszystkich 
załączników do 
oferty: 

1 oświadczenie wykonawcy o stażu 
2. oświadczenie wykonawcy o doświadczeniu zawodowym pedagogicznym 
3. oświadczenie o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego 

Oświadczenie: 
1) Zapoznałem sie z opisem przedmiotu zamówienia, 
2) Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym 
3) W przypadku wyboru oferty zobowiązuję sie do zawarcia umowy, 
4) Wykonam zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w projekcie umowy.  

 
 

                                                                         ................................. 
                                                                                       Data i podpis Wykonawcy  
Informacja i dostęp do danych osobowych 
Zgodnie z art. 13 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 informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Technicznych w Chełmie, ul.Graniczna 2 
2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – iodo@zst.chelm.pl 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia postępowanie ofertowego w ramach 
realizacji projektu " Z techniką w przyszłość"  
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu rozliczenia Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego 2014-2020. 
5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
7) Pani/Pana dane nie będą wykorzystywanie do profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji,  
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne 

mailto:iod@medyki-chelm.pl
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O STAŻU 

 
 
Oświadczam, że posiadam _________ letni staż pracy zawodowej pedagogicznej. 
 
 
Chełm, dnia _______________________   Podpis________________________________ 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O DOŚWIADCZENIU ZAWODOWYM 

 
Oświadczam, że posiadam  doświadczenie zawodowe pedagogiczne w realizacji podobnych działań (np. opieka nad 
uczniami podczas praktyk, staży, opieka na grupą kolonijną, itp): 
 

1.   

2.   

3.   

4.   
 
 
 
Chełm, dnia _______________________   Podpis________________________________ 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 

OŚWIADCZENIE O NIE FIGUROWANIU W KARTOTECE KARNEJ KRAJOWEGO REJESTRU 
KARNEGO 

 
 
Oświadczam, że  o nie figuruję w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego 
 
 
 
 
 
Chełm, dnia _______________________   Podpis________________________________ 
 
 


