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Załącznik nr 1 do Rozeznania Rynku 

 
Oferent: Imię i nazwisko / 
nazwa 

 

Adres e-mail:  

Numer telefonu:  

Adres:  

 

Zamawiający: Euro Innowacje sp. z o.o. 
ul. Garbary 
100/11 61-

757 Poznań 

NIP: 7831689551 

 
FORMULARZ ROZEZNANIA RYNKU 

W odpowiedzi na Rozeznanie rynku dotyczące zamówienia „Usługa pełnienia funkcji 

moderatora sieci współpracy i samokształcenia dla kadry pedagogicznej (moderacja 

pracy sieci na platformie www.doskonaleniewsieci.pl  oraz  podczas  spotkań  

stacjonarnych)”  w  ramach  projektu  pn. 

„Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w powiecie pilskim” o numerze POWR.02.10.00-00-3007/20, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi 

Priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 

2.10 „Wysokiej jakości systemu oświaty”: 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z przesłanym przez Euro Innowacje sp. z o.o. 
rozeznaniem rynku. 

2. Składam ofertę na podanych niżej warunkach cenowych w ramach następujących/ej 

Części: 

 
 
 

Część 

 
 

Przedmiot zamówienia 

Cena netto za 
1 godzinę 
pracy 

[PLN

] 

(jeśli 

dotyczy)* 

 
Cena 
brutto za 1 
godzinę 
pracy 
[PLN] 

Łącz
na 
liczb
a 
godzi
n 
pracy 

Łączna 
wartość 
netto za 

daną Część 
zamówienia 

[PLN] 

Łączna 
wartość 
brutto za 

daną Część 
zamówienia 

[PLN] 

A B C A x C = D B x C = E 

 

I 

Moderator sieci 
współpracy i 

samokształcenia w 
obszarze przedmiotowym: 

MATEMATYKA (120 
godzin) 

   

120 
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II 

Moderator sieci współpracy i 
samokształcenia w 

obszarze przedmiotowym: 
PRZEDMIOTY 

PRZYRODNICZE - 
przyroda, biologia, 

chemia, fizyka, 

geografia   (120 godzin) 

   
 

120 

  

 
III 

Moderator sieci 
współpracy i 
samokształcenia w 
obszarze przedmiotowym: 
TIK/ICT (120 

godzin) 

   
120 
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IV 

Moderator sieci współpracy i 
samokształcenia w obszarze 

przedmiotowym: JĘZYKI 
OBCE - 

j. angielski, j. niemiecki 
(120 

godzin) 

   
 

120 

  

Łączna wartość netto całej oferty 
[PLN]*: 

 

Łączna wartość brutto całej oferty 
[PLN]: 

 

 

*Jeśli Wykonawca: nie jest płatnikiem podatku VAT lub nie prowadzi działalności 
gospodarczej wypełnia jedynie pola dotyczące ceny brutto. 

 

3. Oświadczam, iż złożona przeze mnie oferta spełnia wszystkie warunki udziału w 
postępowaniu zawarte w pkt. VII ust. 3. ppkt. 1) Rozeznaniu rynku, tj. spełniam 
wymienione poniżej warunki lub dysponuję osobą/osobami, które zostaną skierowane 
przeze mnie do realizacji niniejszego zamówienia, spełniającymi poniższe warunki: 

a) posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego, 

b) posiadanie doświadczenia zawodowego umożliwiającego moderowanie sieci 

dla kadry szkół ćwiczeń: minimum 200 godzin przeprowadzonych 

szkoleń/moderowania sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli. 

4. Oświadczam, iż jeżeli moja oferta zostanie wybrana dostarczę przed podpisaniem 
umowy dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. 

 
 
 

  , dnia    

(Miejscowość) (Data) 

Podpis 
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PISEMNE ZOBOWIĄZANIE PODWYKONAWCÓW 

 
Podwykonawca: Imię i nazwisko / 
nazwa 

 

Adres e-mail:  

Numer telefonu:  

Adres:  

 
 

W odpowiedzi na Rozeznanie rynku dotyczące zamówienia „Usługa pełnienia funkcji 
moderatora sieci współpracy i samokształcenia dla kadry pedagogicznej (moderacja 
pracy sieci na platformie www.doskonaleniewsieci.pl oraz podczas spotkań 
stacjonarnych)” w ramach projektu pn. 
„Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w powiecie pilskim” o numerze POWR.02.10.00-00-3007/20, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi 
Priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania 
2.10 „Wysokiej jakości systemu oświaty”, oświadczam, że zobowiązuję się do wykonania 
jako Podwykonawca zamówienia w następującym zakresie: 

 
..........................................................................................................................................................
...... 

..........................................................................................................................................................

...... 

..........................................................................................................................................................

...... 

..........................................................................................................................................................

...... 
 
 
 
 
 

  , dnia    
(Miejscowość) (Data)    

podpis/y osoby/osób upoważnionej/ych 
do 

reprezentowania Podwykonawcy 
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Imię i nazwisko moderatora sieci i 
współpracy dla kadry pedagogicznej: 

 

Adres e-mail:  

Numer telefonu:  

Adres:  

 

POTWIERDZENIE KOMPETENCJI/KWALIFIKACJI I DOŚWIADCZENIA 
ZAWODOWEGO 

 
W związku z wyborem oferty złożonej w odpowiedzi na Rozeznanie rynku dotyczące 
zamówienia 
„Usługa pełnienia funkcji moderatora sieci współpracy i samokształcenia dla kadry 
pedagogicznej (moderacja pracy sieci na platformie www.doskonaleniewsieci.pl oraz 
podczas spotkań stacjonarnych)” w ramach projektu pn. „Utworzenie Szkoły Ćwiczeń w 
powiecie pilskim” o numerze POWR.02.10.00-00-3007/20, współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej „Efektywne  polityki 
publiczne  dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działania  2.10 
„Wysokiej jakości systemu oświaty”, oświadczam, że spełniam minimalne warunki 
dotyczące posiadanych kompetencji/kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: 

 
I. Potwierdzenie posiadania wykształcenia wyższego co najmniej magisterskiego: 

 

Nazwa uczelni wyższej, na której 

uzyskano 
tytuł mgr: 

 

Data uzyskanego tytułu mgr oraz nazwa 
uzyskanego tytułu mgr: 

 

 

II. Potwierdzenie posiadania doświadczenia zawodowego umożliwiającego 

moderowanie sieci dla kadry szkół ćwiczeń: minimum 200 godzin 

przeprowadzonych szkoleń/moderowania sieci współpracy i samokształcenia 

dla nauczycieli: 
 

Liczba przeprowadzonych

 godzin 

szkoleń/moderowania sieci współpracy i 

samokształcenia dla nauczycieli: 

 

Szczegółowy opis doświadczenia:  

 
Oświadczam, iż podane dane podane w niniejszym dokumencie są zgodne z prawdą oraz 
spełniam wszystkie wymogi udziału w postępowaniu. 

 

 

  , dnia    
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(Miejscowość) (Data)    
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