
 

Projekt Nr RPWM.11.02.03-28-0033/18 „Akademia Rodziny” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

 
 

 
Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 

 

 

…………………. dnia, ……………. 

...……………………………….......... 

 
…………………………………......... 

 
………………………………….......... 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

 

 

Oferta 

na  świadczenie usług 

psychologicznych dotyczących wsparcia rodzin w projekcie „Akademia Rodziny” 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe znak ………....... z dnia 22.02.2019 r. na: 

 

świadczenie usług psychologicznych dotyczących wsparcia rodzin w ramach projektu 

“Akademia Rodziny współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-
2020 w zakresie osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie RPWM 11.2 Ułatwienie 

dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki 

zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, numer projektu 

RPWM.11.02.03-28-0033/18. 
 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach zadania Opracowanie 

Indywidualnej Ścieżki Wsparcia za cenę brutto za 1 godzinę świadczenia usługi 

..............…………………… zł, słownie ............................................................................., 

w tym VAT.………………… 

 

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach zadania Poradnictwo 

Psychologiczne za cenę brutto za cenę brutto za 1 godzinę świadczenia usługi 

..............…………………… zł, słownie ............................................................................., 

w tym VAT.………………… 

 

3. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach zadania Przeprowadzenie cyklu 

spotkań “Poczuj w sobie moc” za cenę brutto za 1 godzinę świadczenia usługi 

..............…………………… zł, słownie ............................................................................., 

w tym VAT.………………… 

 

4. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach zadania Przeprowadzenie 

warsztatów “Szkoła dla Rodziców” za cenę brutto za 1 godzinę świadczenia usługi 

..............…………………… zł, słownie ............................................................................., w 

tym VAT.………………… 

 



 

Projekt Nr RPWM.11.02.03-28-0033/18 „Akademia Rodziny” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w ramach zadania Przeprowadzenie 

warsztatów “Akademia Aktywnych Rodziców” za cenę brutto za 1 godzinę świadczenia 

usługi..............……………………zł, słownie ........................................................................., 

w tym VAT.………………… 

 
 
6. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wymaganym w zapytaniu 
ofertowym  
7. Akceptuję wymagane warunki płatności zawarte w zapytaniu ofertowym.  
4. Oświadczam, że zapoznałem(łam) się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami 
realizacji zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.  
5. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na adres: 
……..............................................................................................................................................  
tel.: ……………………, e-mail: ……………………………………….... 
 
 
 
 
.................................., dnia ............. ........................................ 

(podpis Wykonawcy lub 

osoby upoważnionej do 

reprezentowania 

Wykonawcy) 


