Załącznik nr 1 – wzór oferty

OFERTA (wzór)
Data przygotowania:
Nazwa oferenta:
Adres / siedziba:
Nr telefonu:
Adres e-mail:
Strona www:
Dane osoby/osób uprawnionych do
kontaktu (nie mniej niż imię i nazwisko,
adres e-mail, numer telefonu):
Dane osoby/osób uprawnionych do
reprezentowania oferenta:

Odpowiadając na ogłoszenie przedstawiam poniższą ofertę:
1. Oświadczamy, że dysponujemy doświadczeniem w realizacji podobnych projektów, tj.
polegających na działaniach edukacyjnych i szkoleniowych w zakresie rozwoju kompetencji
cyfrowych obejmujących co najmniej naukę programowania skierowaną do nauczycieli szkół
podstawowych lub uczniów szkół podstawowych zgodnie z zestawieniem:

Krótki opis projektu

Szacunkowa
liczba
uczestników

Okres
realizacji

1.
2.
…

2. Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem kadrowym niezbędnym do realizacji projektu
zgodnie z zestawieniem:
1

Imię i nazwisko

Opis wyksztalcenia / doświadczenia zawodowego

1.
2.
…

3. Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem technicznym niezbędnym do współrealizacji
projektu, zgodnie z zestawieniem:
Nazwa składnika
Opis
majątkowego
1.
2.
…

4. Oświadczam/y, że uważam/y się związaną/związanym niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
5. Deklarujemy wolę podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu wspólnego przygotowania
i realizacji z Fundacją Kierunkowskaz projektu planowanego do współfinansowania ze środków
Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.2
„Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (nabór II, ogłoszenie z dnia 30.05.2017).
6. Niniejszym oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z możliwości otrzymania
dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych) oraz zgodnie z art. 33 ust. 6 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. nie jesteśmy powiązani
z Fundacją Fundusz Współpracy w rozumieniu Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z dnia 26.06.2014 r.).
Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi.
7. Niniejszym oświadczam/y, że nie zalegam/y z należnościami publiczno-prywatnymi.

…………….…………………..............
(data i podpis Oferenta)
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