
                                                                                                                  
Program Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska                                                              

Załącznik nr 1

……………………………………………………………….
Nazwa Firmy/ Nazwa Oferenta 

FORMULARZ OFERTOWY 

Wycena  usługi polegającej  na  przygotowaniu  i  przedstawieniu  wystąpienia  (wykładu)  podczas
Międzynarodowej konferencji w dniu 21 kwietnia 2018 r., w Suwałkach, w zakresie:
a) przygotowania  i  przedstawienia  wystąpienia  podczas  Międzynarodowej  konferencji  w  dniu  21

kwietnia  2018  r.,  w  Suwałkach.  Tematem  przewodnim  konferencji  jest  szerokorozumiana
komunikacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub osób z autyzmem, z Zespołem Aspergera.

b) Wykonawca  jest  zobowiązany  do  przedstawienia  tematu  swojego  wystąpienia  w  formularzu
ofertowym. Zamawiający może ustalić ostateczny temat wystąpienia wraz z Wykonawcą na drodze
wspólnych ustaleń.  

c) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przesłania Zamawiającemu prezentacji/konspektu
swojego wystąpienia do dnia 30 marca 2018 r.

Usługa  będzie  realizowana  w  ramach  projektu  nr  LT-PL-2S-140  “Discover  and  show  yourself”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A
Litwa-Polska. 

W odpowiedzi na zapytanie z dnia …………………..… dotyczące przygotowania i przedstawienia wystą-
pienia  (wykładu) podczas  Międzynarodowej  konferencji  w dniu 21 kwietnia  2018 r.,  w Suwałkach w
odniesieniu do przedstawionego zakresu usługi, informuję, że cena za świadczenie usługi przedstawia się
następująco:

a) cena netto ………..……zł, VAT ( w zł i %) ……………….……., cena brutto …………………… zł

słownie cena brutto  …………………………………………………………….

b) Proszę  opisać i/lub wymienić  doświadczenie  w pracy (DP)  -  liczba  lat  doświadczenia  w pracy z

osobami  niepełnosprawnymi  i/lub  osobami  z  autyzmem,  Zespołem  Aspergera  i/lub  osobiste

doświadczenia: 

- od 0 do 3 lat doświadczenia ……………………………………………………………………….,

- od 3 lat do 5 lat doświadczenia …………………………………………………………………., 

- powyżej 5 lat .........................................................................................................................,

c) Doświadczenie  w  wystąpieniach  jako  prelegent  podczas  konferencji,  wystąpień,  

szkoleń i innych, proszę wymienić nazwy i rok realizacji:
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- od 0 do 3 wystąpień ……………………………………………………………………..,

- powyżej 3 wystąpień .........................................................................................................................

d) Proponuję następujący temat wystąpienia/wykładu: ………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

Oświadczam, że zapoznałam/łem się z zakresem usługi i nie wnoszę do niej żadnych zastrzeżeń.

Uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia w wyzna-

czonym terminie.

Oświadczam, że spełniam wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym, tj. posiadam doświadczenie

w pracy z osobami niepełnosprawnymi  i/lub osobami  z autyzmem,  Zespołem Aspergera i/lub osobiste

doświadczenia,  a  także  posiadam doświadczenie  w wystąpieniach  jako  prelegent  podczas  konferencji,

wystąpień, szkoleń i innych, zgodnie z przedstawionymi informacjami w Formularzu ofertowym

…………………………………                           ……………………………………..
Miejscowość, data                Podpis osoby upoważnionej 

 2


