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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTY 

Składany w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru ekspertów do przeprowadzenia 
mentoringu w zakresie budowania kariery biznesowej dla członków Szkolnych Klubów 
Przedsiębiorczości funkcjonujących w ramach projektu „Starter- młodzi w biznesie”  

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

(imię i nazwisko i adres Oferenta) 

Numer telefonu………………………………..  

e-mail………………………………… 

 

Zgłaszam ofertę do przeprowadzenia mentoringu w Szkolnych Klubach Przedsiębiorczości  na terenie 
województwa:  
 

A woj. Kujawsko –pomorskie: 

☐ Bydgoszcz I 

☐ Bydgoszcz II 

☐ Toruń 

☐ Inowrocław 

☐ Włocławek 
B. woj. warmińsko-mazurskie:  

☐ Olsztyn 

☐ Ełk 

☐ Elbląg 

☐ Lubawa 

☐ Nowe Miasto Lubawskie 
C. Pomorskie:  

☐ Starogard Gdański 

☐ Malbork 

☐ Chojnice 

☐ Czersk 

☐ Słupsk 
 

Oświadczam, że spełniam kryteria obowiązkowe określone względem Wykonawcy, co oznacza że 
posiadam: 
 
 

TAK NIE KRYTERIA 

  wykształcenie wyższe z zakresu: ekonomii lub prawa lub zarządzania lub finansów lub i 
rachunkowości lub marketingu lub nauk pokrewnych 

  doświadczenie zawodowe w prowadzeniu szkoleń oraz świadczeniu usług doradczych 
dla przedsiębiorców, lub osób rozpoczynających prowadzenie działalności 
gospodarczej (min. 3 lata) 

  doświadczenie w pracy z młodzieżą w charakterze opiekuna, wychowawcy lub 
trenera 



 

Człowiek – najlepsza inwestycja ! 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

  doświadczenie w opracowaniu programów i prowadzeniu szkoleń z zakresu 
przedsiębiorczości, opracowania biznes planu, promocji i marketingu, finansów 
przedsiębiorstwa, pozyskiwania środków na finansowanie działalności gospodarczej 
(min. 15) 

 

 

 

Deklaruję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia zgodnie ze stawką wyrażoną w kwocie 
brutto za godzinę mentoringu zgodnie ze wskazaniem miejscowości poniżej: 
 
A woj. Kujawsko –pomorskie: 

Bydgoszcz I: ……………………… PLN 
Bydgoszcz II: ……………………… PLN 
Toruń: ……………………… PLN 
Inowrocław: ……………………… PLN 
Włocławek: ……………………… PLN 

B. woj. warmińsko-mazurskie:  
Olsztyn: ……………………… PLN 
Ełk: ……………………… PLN 
Elbląg: ……………………… PLN 
Lubawa: ……………………… PLN 
Nowe Miasto Lubawskie: ……………………… PLN 

C. Pomorskie:  
Starogard Gdański: ……………………… PLN 
Malbork: ……………………… PLN 
Chojnice: ……………………… PLN 
Czersk: ……………………… PLN 
Słupsk: ……………………… PLN 

 

 

Oświadczam, że moje dotychczasowe zaangażowanie w projekty NSRO pozwala mi na efektywne 

wykonanie zadań związanych z powyższą ofertą i nie przekracza 240 h miesięcznie.  

 

Oświadczam, że nie jestem pracownikiem instytucji zaangażowanej w realizację Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki a jeśli tak to nie zachodzi konflikt interesów i podwójne finansowanie. 

 

 

 

    …………………………………………… 

  (podpis Oferenta) 

 


