
Szukamy ekspertów i ekspertek do współpracy w ramach projektu „Biblioteka dla
wszystkich. Równi, różni, ważni”

Współpraca z ekspertami / ekspertkami będzie obejmować m.in. prowadzenie szkoleń,
webinariów, przygotowanie baz wiedzy i materiałów edukacyjnych oraz udzielanie wsparcia
bibliotekarkom i bibliotekarzom pracującym z dziećmi, młodzieżą i ich opiekunami z Ukrainy.

Szukamy ekspertów i ekspertek w zakresie następujących obszarów tematycznych:

1. Ekspert/ka ds. edukacji ukraińskiej
2. Ekspert/ka z zakresu STEAM (w szczególności eksperymenty naukowe) w pracy z

dziećmi i młodzieżą
3. Ekspert/ka z zakresu STEAM  (w szczególności majsterkowanie i prace manualne) w

pracy z dziećmi i młodzieżą
4. Ekspert/ka z zakresu STEAM (w szczególności programowanie i robotyka) w pracy z

dziećmi i młodzieżą
5. Ekspert/ka z zakresu zajęć muzyczno-ruchowych w pracy z dziećmi i młodzieżą
6. Ekspert/ka z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej
7. Ekspert/ka z zakresu rzecznictwa
8. Ekspert/ka MHPSS (Mental Health and Psychosocial Support wsparcie

psychologiczne)

Zasady współpracy:
1) Termin współpracy  – od sierpnia 2022 r. do czerwca 2023 r. (uzgadniany

indywidualnie z ekspertami i ekspertkami);
2) Zamawiający zapewnia dostęp do narzędzi do warsztatów online (Zoom) oraz

webinariów (Clickmeeting);
3) Zamawiający zapewnia wsparcie grafika w przygotowaniu infografik, kart pracy,

instrukcji;
4) Zamawiający może zlecić dodatkowe szkolenia, warsztaty, webinaria, materiały

zgodnie z cennikiem podanym w ofercie;
5) Można złożyć ofertę na więcej niż jeden obszar tematyczny;
6) Zamawiający może wybrać więcej niż jedną ofertę na dany obszar tematyczny;
7) Wszystkie utwory powstałe w wyniku realizacji zamówienia (nagrania webinariów,

prezentacje, raporty, rekomendacje, narzędzia) zostaną przekazane Zamawiającemu
na otwartej licencji Creative Commons.

Współpraca z ekspertem/ekspertką w poszczególnych obszarach będzie obejmowała:

1. Ekspert/ka ds. edukacji ukraińskiej

Wsparcie bibliotek w organizacji i prowadzeniu Cyfrowych Centrów Edukacji dla dzieci z
Ukrainy uczących się w ukraińskich szkołach online oraz w szkołach polskich, w tym:

● Przeprowadzenie szkolenia online dla ukraińskich nauczycielek i nauczycieli, którzy
będą wspierać uczniów w bibliotekach - warsztat online 1,5 h x 6 grup (wrzesień
2022, styczeń 2023);



● Przeprowadzenie webinariów dla bibliotekarek i bibliotekarzy (2 webinaria x 1 godz.
wrzesień 2022, styczeń 2023);

● Przygotowanie i aktualizacja bazy zasobów (lista linków i opisów podstawowych
funkcji i informacji) ukraińskich materiałów edukacyjnych dostępnych online
(wrzesień 2022, i 2 aktualizacje:  grudzień 2022, marzec 2023), w tym wsparcie
bibliotek w dotarciu do uczniów ukraińskich uczących się online (źródła, kierunki);

● Wsparcie, mentoring online dla bibliotekarek i bibliotekarzy, nauczycieli i
Zamawiającego (max. 120 godz. w okresie sierpień  2022 - czerwiec 2023).

Wymagania:
- Znajomość języka polskiego i ukraińskiego w stopniu komunikatywnym;
- Znajomość realiów ukraińskiego systemu edukacji;
- Wiedza dotycząca funkcjonowania ukraińskich szkół online.

2. Ekspert/ka z zakresu STEAM (w szczególności eksperymenty
naukowe) w pracy z dziećmi i młodzieżą

● Przeprowadzenie 1,5-godzinnego warsztatu stacjonarnego z zakresu STEAM w
pracy z dziećmi i młodzieżą, dla bibliotekarek i bibliotekarzy we wskazanej przez
Zamawiającego lokalizacji w jednym z dużych miast w Polsce (styczeń 2023);

● Przeprowadzenie 4-godzinnego warsztatu stacjonarnego z zakresu STEAM w pracy
z dziećmi i młodzieżą, dla bibliotekarek i bibliotekarzy we wskazanej przez
Zamawiającego lokalizacji (cała Polska);

● Stworzenie bazy zasobów (lista linków i opis podstawowych informacji) online
dotyczących ww. tematu (materiały, filmy, strony) min. 20  różnych źródeł, do
bezpłatnego wykorzystania, np. na licencjach Creative Commons;

● Przygotowanie i przeprowadzenie webinarium (o bazie materiałów metodach pracy z
dziećmi i młodzieżą);

● Przygotowanie i przeprowadzenie webinariów (przykładowy warsztat) dla
bibliotekarek i bibliotekarzy (min. 2 webinaria x 1 godz.);

● Wsparcie, mentoring online dla bibliotekarek i bibliotekarzy i Zamawiającego (ok. 60
h);

● Przygotowanie tutoriali wideo - ok. 30 min. (nagranie filmów) pokazujących wybrane
ćwiczenia do wykonania z dziećmi, młodzieżą (tutorial przygotowany samodzielnie
oraz/lub udział w nagraniu produkowanym przez Zamawiającego);

● Przygotowanie instrukcji opisowych i kart pracy dla dzieci do wybranych ćwiczeń.

3. Ekspert/ka z zakresu STEAM  (w szczególności
majsterkowanie i prace manualne) w pracy z dziećmi i
młodzieżą

● Przeprowadzenie 1,5-godzinnego warsztatu stacjonarnego z zakresu
majsterkowania i prac manualnych, dla bibliotekarek i bibliotekarzy we wskazanej
przez Zamawiającego lokalizacji (w jednym z dużych miast w Polsce) (styczeń 2023);

● Przeprowadzenie 4-godzinnego warsztatu stacjonarnego z ww. obszaru dla
bibliotekarek i bibliotekarzy we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji (cała
Polska);



● Stworzenie bazy zasobów online dotyczących ww. tematu (materiały, filmy, strony)
min. 20  różnych źródeł, do bezpłatnego wykorzystania np. na licencjach Creative
Commons;

● Przygotowanie i przeprowadzenie webinarium (o bazie materiałów metodach pracy z
dziećmi i młodzieżą);

● Przygotowanie i przeprowadzenie webinariów (przykładowy warsztat) dla
bibliotekarek i bibliotekarzy (min. 2 webinaria x 1 godz.);

● Wsparcie, mentoring online dla bibliotekarek i bibliotekarzy i Zamawiającego z ww.
obszaru (ok. 60 h);

● Przygotowanie tutoriali wideo - ok 30 min (nagranie filmów) pokazujących wybrane
ćwiczenia do wykonania z dziećmi, młodzieżą (tutorial przygotowany samodzielnie
oraz/lub udział w nagraniu produkowanym przez Zamawiającego);

● Przygotowanie instrukcji opisowych i kart pracy dla dzieci do wybranych ćwiczeń.

4. Ekspert/ka z zakresu STEAM (w szczególności
programowanie i robotyka) w pracy z dziećmi i młodzieżą

● Przeprowadzenie 1,5-godzinnego warsztatu stacjonarnego dla bibliotekarek i
bibliotekarzy z ww. obszaru we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji (w
jednym z dużych miast w Polsce) (styczeń 2023);

● Przeprowadzenie 4-godzinnego warsztatu stacjonarnego dla bibliotekarek i
bibliotekarzy z ww. obszaru we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji (cała
Polska);

● Stworzenie bazy zasobów online dotyczących ww. tematu (materiały, filmy, strony)
min. 20 źródeł różnych, do bezpłatnego wykorzystania np. na licencjach Creative
Commons;

● Przygotowanie i przeprowadzenie webinarium (o bazie materiałów metodach pracy z
dziećmi i młodzieżą);

● Przygotowanie i przeprowadzenie webinariów (przykładowy warsztat) dla
bibliotekarek i bibliotekarzy (min. 2 webinaria x 1 godz.);

● Wsparcie, mentoring online dla bibliotekarek i bibliotekarzy i Zamawiającego z ww.
obszaru (ok. 60 h);

● Przygotowanie tutoriali wideo - ok. 30 min. (nagranie filmów) pokazujących wybrane
ćwiczenia do wykonania z dziećmi, młodzieżą (tutorial przygotowany samodzielnie
oraz/lub udział w nagraniu produkowanym przez Zamawiającego);

● Przygotowanie instrukcji opisowych i kart pracy dla dzieci do wybranych ćwiczeń
(stawka za kartę pracy).

5. Ekspert/ka z zakresu zajęć muzyczno-ruchowych w pracy z
dziećmi i młodzieżą

● Przeprowadzenie 1,5-godzinnego warsztatu stacjonarnego dla bibliotekarek i
bibliotekarzy z ww. obszaru we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji (w
jednym z dużych miast w Polsce) (styczeń 2023);



● Przeprowadzenie 4-godzinnego warsztatu stacjonarnego dla bibliotekarek i
bibliotekarzy z ww. obszaru we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji (cała
Polska);

● Stworzenie bazy zasobów online dotyczących ww. tematu (materiały, filmy, strony)
min. 20 źródeł różnych, do bezpłatnego wykorzystania np. na licencjach Creative
Commons;

● Przygotowanie i przeprowadzenie webinarium (o bazie materiałów metodach pracy z
dziećmi i młodzieżą);

● Przygotowanie i przeprowadzenie webinariów (przykładowy warsztat) dla
bibliotekarek i bibliotekarzy (min. 2 webinaria x 1 godz.);

● Wsparcie, mentoring online dla bibliotekarek i bibliotekarzy i Zamawiającego z ww.
obszaru (ok. 60 h);

● Przygotowanie tutoriali wideo - ok. 30 min. (nagranie filmów) pokazujących wybrane
ćwiczenia do wykonania z dziećmi, młodzieżą (tutorial przygotowany samodzielnie
oraz/lub udział w nagraniu produkowanym przez Zamawiającego);

● Przygotowanie instrukcji opisowych i kart pracy do wybranych ćwiczeń (stawka za
kartę pracy).

6. Ekspert/ka z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej
● Opracowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń stacjonarnych z zakresu edukacji

antydyskryminacyjnej (ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu uchodźczego i
migracyjnego) trwających 1 dzień (8 h dydaktycznych) we wrześniu 2022 w
lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego;

● Przeprowadzenie uzupełniającego szkolenia online z ww. obszaru w wymiarze (2 x 2
h) w terminie ustalonym z Zamawiającym;

● Przygotowanie i przeprowadzenie webinarium wprowadzającego w tematykę
antydyskryminacyjną;

● Przygotowanie pakietu materiałów edukacyjnych dla uczestniczek i uczestników
szkoleń (w tym infografik);

● Wsparcie mentoringowe uczestniczek i uczestników szkolenia i Zamawiającego (ok
60. h).

Wymagania:
- Doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i szkoleń antydyskryminacyjnych w (co

najmniej 50 godz. w ostatnich 3 latach);
- Wiedza dotycząca specyfiki pracy z uchodźcami i migrantami z Ukrainy,

7. Ekspert/ka z zakresu rzecznictwa
● Przeprowadzenie warsztatów online dotyczących prowadzenia działań rzeczniczych

w bibliotekach w wymiarze godzin (3 spotkania po 2 godz. dla 2 grup);
● Przygotowanie i przeprowadzenie webinarium wprowadzającego w tematykę

rzecznictwa;
● Przygotowanie poradnika z zakresu rzecznictwa ze szczególnym uwzględnieniem

kontekstu uchodźczego i migracyjnego (uzupełnienie istniejącego poradnika);
● Przygotowanie pakietu materiałów edukacyjnych dla uczestników szkoleń (w tym

infografik);

https://www.biblioteki.org/artykuly/docenic_biblioteke_jak_skutecznie_prowadzic_rzecznictwo.html


● Mentoring i wsparcie bibliotekarek i bibliotekarzy i Zamawiającego w prowadzeniu
działań rzeczniczych (ok 60 godz.).

8. Ekspert/ka MHPSS
● Przygotowanie i przeprowadzenie 2 szkoleń stacjonarnych z zakresu MHPSS ze

szczególnym uwzględnieniem kontekstu uchodźczego i migracyjnego (jak reagować,
gdzie i kiedy skierować do terapeuty, na co zwracać uwagę) trwających 1 dzień (8h
dydaktycznych) we wrześniu 2022 w 2 lokalizacjach (miasta wojewódzkie)
wskazanych przez organizatora;

● Przygotowanie i przeprowadzenie webinarium wprowadzającego w tematykę
związaną z funkcjonowaniem dzieci i młodzieży z doświadczeniami
wojennym/uchodźczymi w nowym środowisku;

● Przeprowadzenie uzupełniającego szkolenia online w wymiarze (2 x 2 h) w terminie
ustalonym z Zamawiającym;

● Przygotowanie i przeprowadzenie webinarium warsztatowego dla bibliotekarek i
bibliotekarzy (min. 2 x 1h);

● Przygotowanie pakietu materiałów edukacyjnych dla uczestników szkoleń (w tym
infografik);

● Wsparcie mentoringowe uczestników szkolenia i Zamawiającego (ok 60. h).

Wymagania:
● Wykształcenie psychologiczne;
● Wiedza w dziedzinie zdrowia psychicznego i wsparcia psychospołecznego oraz w

różnych kontekstach, takich jak konteksty humanitarne, doświadczenia wojenne,
zdrowie publiczne i opieka społeczna.

Jak przygotować ofertę:

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przygotowanie i przesłanie mailowo
następujących informacji:

● Wypełniony formularz oferty, właściwy dla obszaru składania oferty, zawierający
wycenę wszystkich wymienionych w nim elementów. Formularze do pobrania
znajdują się pod tymi linkami:

1) Ekspert/ka ds. edukacji ukraińskiej,
2) Ekspert/ka z zakresu STEAM (w szczególności eksperymenty naukowe) w pracy z

dziećmi i młodzieżą,
3) Ekspert/ka z zakresu STEAM (w szczególności majsterkowanie i prace manualne) w

pracy z dziećmi i młodzieżą,
4) Ekspert/ka z zakresu STEAM (w szczególności programowanie i robotyka) w pracy z

dziećmi i młodzieżą,
5) Ekspert/ka z zakresu zajęć muzyczno-ruchowych w pracy z dziećmi i młodzieżą,
6) Ekspert/ka z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej
7) Ekspert/ka z zakresu rzecznictwa
8) Ekspert/ka MHPSS (wsparcie psychologiczne)

https://docs.google.com/spreadsheets/d/18WfKHnrXThpNHf0ztEByoct_U8LC2-Eej46XBc8V434/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ztd-ORVZHQO3liP1HdzWxriBb3jL0vANzIR1JjUkbOU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ztd-ORVZHQO3liP1HdzWxriBb3jL0vANzIR1JjUkbOU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yKicNKHlFL5vGuOZK7Cx-tIhvm1KhSMG8bijPMTgeMU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1yKicNKHlFL5vGuOZK7Cx-tIhvm1KhSMG8bijPMTgeMU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XOgZJ8WSU6bzyudn9T-vb9An4pkVIeb7pmJ2mpkm0Rw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1XOgZJ8WSU6bzyudn9T-vb9An4pkVIeb7pmJ2mpkm0Rw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BrnB6E-Sbib9sJr6GxXOMn08gsICy-kJFrOaDjrtPSA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eXNVxFcZ53gakLXDUHdXC2eYTPBJOYlfdtg0eI6Q-n8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cddO8ersSzoau4gkzmUfVOjhL7dAmtUf4E7YG6xVTrs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ouOuSV6xScmdb5U_etEZQfFdYmJbYnVGaf_8t-7bNIw/edit?usp=sharing


● CV (zapisane w pliku PDF),
● W przypadku ofert z obszarów nr 2-7 skany 2 rekomendacji z przeprowadzonych

szkoleń.

Po wyborze oferty warunkiem podpisania umowy jest dostarczenie oświadczenia (wg wzoru
dostępnego tutaj).

Kryteria wyboru ofert:
● Cena;
● Doświadczenie wskazane w CV (liczba, rodzaj przeprowadzonych warsztatów,

szkoleń);
● Wiarygodność poświadczona 2 rekomendacjami z przeprowadzonych szkoleń (dot.

ofert o nr 2-7);
● Posiadane wykształcenie i wiedzy z zakresu, na który złożona jest oferta (ukończone

kursy, szkolenia, studia).

Zamawiający dopuszcza składanie oferty na więcej niż 1 obszar tematyczny (należy złożyć
oddzielny formularz na każdy z obszarów tematycznych).

Zamawiający zastrzega prawo do negocjacji cen.

Oferty prosimy wysyłać do czwartku 28 lipca 2022 r. do godz. 23.59 na adres:
monika.schmeichel@frsi.org.pl



1 z

Załącznik nr 1 do Zapytania: Formularz oferty Obszar 1: Ekspert/ka ds. Edukacji ukraińskiej

Nazwa Wykonawcy Tel.

Adres: NIP / PESEL

e-mail REGON

1.1

Przeprowadzenie szkolenia 
online dla ukraińskich 
nauczycieli, którzy będą 
wspierać uczniów w 
bibliotekach (warsztat 
online 1,5 h x 6 grup 
(wrzesień 2022, styczeń 
2023); 

szkolenie online 6

1.2
Przeprowadzenie 
webinarium dla 
bibliotekarzy

webinarium 2

1.3

Przygotowanie i 
aktualizacja bazy zasobów 
ukraińskich materiałów 
edukacyjnych dostępnych 
online, w tym wsparcie 
bibliotek w dotarciu do 
uczniów ukraińskich 
uczących się online 

Baza + 
aktualizacje

3

1.4
Wsparcie mentoring online 
dla bibliotekarzy/ 
nauczycieli

godz. 120

Razem 0,00 zł

ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ: (np. CV, rekomendacje)

1)  

2)      

3)     

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM: 
Imię i Nazwisko:
Tel. e-mail:

Oferta wraz załącznikami została złożona na …… stronach

…………………………………………...; 
(miejscowość, data)

……………………………………………………………………………
( imię i nazwisko  oraz podpis  [lub kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis przy użyciu profilu zaufanego] upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

7. nie podlegam sankcjom USA ani UE
8. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu.

0,00

0,00

OŚWIADCZENIE
Przystępując do prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego postępowania o udzielenie zamówienia nr FRSI/SCI/2/2022 
oświadczam, że spełniam następujące kryteria: 

1. Znajomość języka polskiego i ukraińskiego w stopniu komunikatywnym, znajomość realiów ukraińskiego systemu edukacji, wiedza dotycząca 
funkcjonowania ukraińskich szkół online.

2. w "cenie brutto" uwzględniono wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi 
przepisami wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie zobowiązania publiczno-prawne, wynikające z oferty (np. podatek od towarów i 
usług, cło, składki ZUS po stronie zleceniobiorcy i zlecającego) również w przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego u Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

0,00

3. posiadam niezbędną wiedzę oraz dysponuję adekwatnym do zamówienia potencjałem osobowym i technicznym, umożliwiającym 
przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia; znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. zapoznałam/em się z treścią Zapytania  wraz z załącznikami oraz akceptuję bez zastrzeżeń jego warunki, 

5. Wykonawca oraz osoby wchodzące w skład zarządu Wykonawcy nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa 
lub przestępstwa skarbowego 
6. nie zatrudniamy osób poniżej 18 roku życia a jeśli zatrudniamy to zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Koszt jednostkowy brutto Łączny koszt brutto

Liczba jednostek odpowiada szacowanej liczbie zleconych działań i służy do porównania ofert. 

Składam ofertę  za łączną cenę: …………… PLN brutto (słownie …………………………..……..),   zgodnie z poniższą kalkulacją:

Część zamówienia
Przedmiot zamówienia 
zgodny z Zapytaniem

Jednostka
Liczba 

jednostek w PLN w PLN

należy uzupełnić elektronicznie , wydrukować i podpisać, a następnie zeskanować do jednego pliku PDF  [lub zapisać do PDF i złożyć podpis elektroniczny ]

Formularz oferty



1 z

Załącznik nr 1 do Zapytania: Formularz oferty Obszar 2: Ekspert/ka z zakresu STEAM (w szczególności eksperymenty naukowe)

Nazwa Wykonawcy Tel.

Adres: NIP / PESEL

e-mail
REGON/jeśli 
dotyczy/

2.1
Przeprowadzenie 1,5-
godzinnego warsztatu 
stacjonarnego

szkolenie 
stacjonarne 1,5 

godz.
1

2.2
Przeprowadzenie 4-
godzinnego warsztatu 
stacjonarnego

szkolenie 
stacjonarne 4 

godz.
1

2.3 stworzenie bazy zasobów 
online 

Baza 1

2.4 webinarium Webinarium 1

2.5 Przygotowanie  - warsztat 
pokazowy

Webinarium 2

2.6 Wsparcie, mentoring 
online

godz. 60

2.7
Samodzielne 
przygotowanie i nagranie 
tutoriali wideo

tutorial 1

2.8

Przygotowanie tutoriali 
wideo z producentem 
wskazanym przez 
zamamwiającego

tutorial 1

2.9 Przygotowanie instrukcji  i 
kart pracy

Karta pracy 1

Razem 0,00 zł

Lp.

ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ: (np. CV, rekomendacje)

1)  

2)      

3)     

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM: 
Imię i Nazwisko:
Tel. e-mail:

Oferta wraz załącznikami została złożona na …… stronach

…………………………………………...; 
(miejscowość, data)

……………………………………………………………………………
( imię i nazwisko  oraz podpis  [lub kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis przy użyciu profilu zaufanego] upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

7. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu.

2. w "cenie brutto" uwzględniono wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi 
przepisami wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie zobowiązania publiczno-prawne, wynikające z oferty (np. podatek od towarów i 
usług, cło, składki ZUS po stronie zleceniobiorcy i zlecającego) również w przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego u Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. posiadam niezbędną wiedzę oraz dysponuję adekwatnym do zamówienia potencjałem osobowym i technicznym, umożliwiającym 
przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia; znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. zapoznałam/em się z treścią Zapytania  wraz z załącznikami oraz akceptuję bez zastrzeżeń jego warunki, 

0,00

0,00

OŚWIADCZENIE

5. nie zatrudniamy osób poniżej 18 roku życia a jeśli zatrudniamy to zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce
6. nie podlegam sankcjom USA ani UE

Przystępując do prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego postępowania o udzielenie zamówienia nr FRSI/SCI/2/2022 
oświadczam, że: 

1. od 01.07.2018 należycie przeprowadziłam/przeprowadziłem następujące szkolenia/warsztaty z zakresu wykorzystania STEAM w pracy z dziećmi i 
młodzieżą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

w PLN

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

należy uzupełnić elektronicznie , wydrukować i podpisać, a następnie zeskanować do jednego pliku PDF  [lub zapisać do PDF i złożyć podpis elektroniczny ]

Formularz oferty

Nazwa i dane kontaktowe zamawiającego Tytuł/zakres szkolenia Termin realizacji

Koszt jednostkowy brutto Koszt łączny brutto

Liczba jednostek odpowiada szacowanej liczbie zleconych działań i służy do porównania ofert. 

1. Składam ofertę  za łączną cenę: …………… PLN brutto (słownie …………………………..……..),   zgodnie z poniższą kalkulacją:

Część zamówienia
Przedmiot zamówienia 
zgodny z Zapytaniem

Jednostka
Liczba 

jednostek

0,00

0,00

w PLN



1 z

Załącznik nr 1 do Zapytania: Formularz oferty Obszar 3: Ekspert/ka z zakresu STEAM (w szczególności majsterkowanie i prace manualne)

Nazwa Wykonawcy Tel.

Adres: NIP / PESEL

e-mail
REGON/jeśli 
dotyczy/

Liczba jednostek odpowiada szacowanej liczbie zleconych działań i służy do porównania ofert. 

2.1

Przeprowadzenie 1,5-
godzinnego warsztatu 
stacjonarnego dla 
bibliotekarzy we wskazanej 
przez zamawiającego 
lokalizacji

szkolenie 
stacjonarne 1,5 

godz.
1

2.2
Przeprowadzenie 4-
godzinnego warsztatu 
stacjonarnego 

szkolenie 
stacjonarne 4 

godz.
1

2.3 stworzenie bazy zasobów 
online

Baza 1

2.4  webinarium Webinarium 1

2.5  webinarium (warsztat 
pokazowy)

Webinarium 2

2.6 Wsparcie, mentoring online godz. 60

2.7
Samodzielne 
przygotowanie i nagranie 
tutoriali wideo

tutorial 1

2.8

Przygotowanie tutoriali 
wideo z producentem 
wskazanym przez 
zamamwiającego

tutorial 1

2.9 Przygotowanie instrukcji 
opisowych i kart pracy

Karta pracy 1

Razem 0,00 zł

Lp.

ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ: (np. CV, rekomendacje)

1)  

2)      

3)     

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM: 
Imię i Nazwisko:
Tel. e-mail:

Oferta wraz załącznikami została złożona na …… stronach

…………………………………………...; 
(miejscowość, data)

……………………………………………………………………………
( imię i nazwisko  oraz podpis  [lub kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis przy użyciu profilu zaufanego] upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Nazwa i dane kontaktowe zamawiającego Tytuł/zakres szkolenia Termin realizacji

Koszt jednostkowy brutto Koszt łączny brutto

1. Składam ofertę  za łączną cenę: …………… PLN brutto (słownie …………………………..……..),   zgodnie z poniższą kalkulacją:

Część zamówienia

należy uzupełnić elektronicznie , wydrukować i podpisać, a następnie zeskanować do jednego pliku PDF  [lub zapisać do PDF i złożyć podpis 

Formularz oferty

Przedmiot zamówienia 
zgodny z Zapytaniem

Jednostka
Liczba 

jednostek

0,00

0,00

w PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

w PLN

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OŚWIADCZENIE

5. nie zatrudniamy osób poniżej 18 roku życia a jeśli zatrudniamy to zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce
6. nie podlegam sankcjom USA ani UE

Przystępując do prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego postępowania o udzielenie zamówienia nr FRSI/SCI/2/2022 
oświadczam, że: 

1. od 01.07.2018 należycie przeprowadziłam/przeprowadziłem następujące szkolenia/warsztaty z zakresu majsterkowania i prac manualnych w pracy z 
dziećmi i młodzieżą

7. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu.

2. w "cenie brutto" uwzględniono wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi 
przepisami wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie zobowiązania publiczno-prawne, wynikające z oferty (np. podatek od towarów i 
usług, cło, składki ZUS po stronie zleceniobiorcy i zlecającego) również w przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego u Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. posiadam niezbędną wiedzę oraz dysponuję adekwatnym do zamówienia potencjałem osobowym i technicznym, umożliwiającym 
przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia; znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. zapoznałam/em się z treścią Zapytania  wraz z załącznikami oraz akceptuję bez zastrzeżeń jego warunki, 



1 z

Załącznik nr 1 do Zapytania: Formularz oferty Obszar 4: Ekspert/ka z zakresu STEAM (w szczególności programowania i robotyki)

Nazwa Wykonawcy Tel.

Adres: NIP / PESEL

e-mail
REGON/jeśli 
dotyczy/

Liczba jednostek odpowiada szacowanej liczbie zleconych działań i służy do porównania ofert. 

2.1
Przeprowadzenie 1,5-
godzinnego warsztatu 
stacjonarnego

szkolenie 
stacjonarne 1,5 

godz.
1

2.2
Przeprowadzenie 4-
godzinnego warsztatu 
stacjonarnego 

szkolenie 
stacjonarne 4 

godz.
1

2.3 stworzenie bazy zasobów 
online

Baza 1

2.4  webinarium Webinarium 1

2.5  webinarium (warsztat 
pokazowy)

Webinarium 2

2.6 Wsparcie online godz. 60

2.7
Samodzielne 
przygotowanie i nagranie 
tutoriali wideo 

tutorial 1

2.8

Przygotowanie tutoriali 
wideo z producentem 
wskazanym przez 
zamamwiającego

tutorial 1

2.9 Przygotowanie instrukcji 
opisowych i kart pracy

Karta pracy 1

Razem 0,00 zł

Lp.

ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ: (np. CV, rekomendacje)

1)  

2)      

3)     

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM: 
Imię i Nazwisko:
Tel. e-mail:

Oferta wraz załącznikami została złożona na …… stronach

…………………………………………...; 
(miejscowość, data)

……………………………………………………………………………
( imię i nazwisko  oraz podpis  [lub kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis przy użyciu profilu zaufanego] upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

7. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu.

2. w "cenie brutto" uwzględniono wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi 
przepisami wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie zobowiązania publiczno-prawne, wynikające z oferty (np. podatek od towarów i 
usług, cło, składki ZUS po stronie zleceniobiorcy i zlecającego) również w przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego u Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. posiadam niezbędną wiedzę oraz dysponuję adekwatnym do zamówienia potencjałem osobowym i technicznym, umożliwiającym 
przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia; znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. zapoznałam/em się z treścią Zapytania  wraz z załącznikami oraz akceptuję bez zastrzeżeń jego warunki, 

0,00

0,00

OŚWIADCZENIE

5. nie zatrudniamy osób poniżej 18 roku życia a jeśli zatrudniamy to zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce
6. nie podlegam sankcjom USA ani UE

Przystępując do prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego postępowania o udzielenie zamówienia nr FRSI/SCI/2/2022 
oświadczam, że: 

1. od 01.07.2018 należycie przeprowadziłam/przeprowadziłem następujące szkolenia/warsztaty z zakresu wykorzystania programowania i robotyki w 
pracy z dziećmi i młodzieżą

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

w PLN

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

należy uzupełnić elektronicznie , wydrukować i podpisać, a następnie zeskanować do jednego pliku PDF  [lub zapisać do PDF i złożyć podpis elektroniczny ]

Formularz oferty

Nazwa i dane kontaktowe zamawiającego Tytuł/zakres szkolenia Termin realizacji

Koszt jednostkowy brutto Koszt łączny brutto

1. Składam ofertę  za łączną cenę: …………… PLN brutto (słownie …………………………..……..),   zgodnie z poniższą kalkulacją:

Część zamówienia
Przedmiot zamówienia 
zgodny z Zapytaniem

Jednostka
Liczba 

jednostek

0,00

0,00

w PLN



1 z

Załącznik nr 1 do Zapytania: Obszar 5: Ekspert/ka z zakresu zajęć muzyczno-ruchowych w pracy z dziećmi i młodzieżą

Nazwa Wykonawcy Tel.

Adres: NIP / PESEL

e-mail REGON/jeśli 
dotyczy/

Liczba jednostek odpowiada szacowanej liczbie zleconych działań i służy do porównania ofert. 

2.1
Przeprowadzenie 1,5-
godzinnego warsztatu 
stacjonarnego

szkolenie 
stacjonarne 1,5 

godz.
1

2.2
Przeprowadzenie 4-
godzinnego warsztatu 
stacjonarnego 

szkolenie 
stacjonarne 4 

godz.
1

2.3 stworzenie bazy zasobów Baza 1
2.4 webinarium Webinarium 1

2.5 webinarium (warsztat 
pokazowy)

Webinarium 2

2.6 Wsparcie online godz. 60

2.7
Samodzielne 
przygotowanie i nagranie 
tutoriali wideo

tutorial 1

2.8

Przygotowanie tutoriali 
wideo  z producentem 
wskazanym przez 
zamamwiającego

tutorial 1

2.9 Przygotowanie instrukcji 
opisowych i kart pracy

Karta pracy 1

Razem 0,00 zł

Lp.

ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ: (np. CV, rekomendacje)

1)  

2)      

3)     

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM: 
Imię i Nazwisko:
Tel. e-mail:

Oferta wraz załącznikami została złożona na …… stronach

…………………………………………...; 
(miejscowość, data)

……………………………………………………………………………
( imię i nazwisko  oraz podpis  [lub kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis przy użyciu profilu zaufanego] upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Nazwa i dane kontaktowe zamawiającego Tytuł/zakres szkolenia Termin realizacji

Koszt jednostkowy brutto Koszt łączny brutto

1. Składam ofertę  za łączną cenę: …………… PLN brutto (słownie …………………………..……..),   zgodnie z poniższą kalkulacją:

Część zamówienia

należy uzupełnić elektronicznie , wydrukować i podpisać, a następnie zeskanować do jednego pliku PDF  [lub zapisać do PDF i złożyć podpis elektroniczny ]

Formularz oferty

Przedmiot zamówienia 
zgodny z Zapytaniem

Jednostka
Liczba 

jednostek

0,00
0,00

w PLN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

w PLN

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OŚWIADCZENIE

5. nie zatrudniamy osób poniżej 18 roku życia a jeśli zatrudniamy to zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce
6. nie podlegam sankcjom USA ani UE

Przystępując do prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego postępowania o udzielenie zamówienia nr FRSI/SCI/2/2022 
oświadczam, że: 

1. od 01.07.2018 należycie przeprowadziłam/przeprowadziłem następujące szkolenia/warsztaty z zakresu wykorzystania zajęć muzyczno-ruchowych w 
pracy z dziećmi i młodzieżą

7. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu.

2. w "cenie brutto" uwzględniono wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi 
przepisami wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie zobowiązania publiczno-prawne, wynikające z oferty (np. podatek od towarów i 
usług, cło, składki ZUS po stronie zleceniobiorcy i zlecającego) również w przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego u Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. posiadam niezbędną wiedzę oraz dysponuję adekwatnym do zamówienia potencjałem osobowym i technicznym, umożliwiającym 
przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia; znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. zapoznałam/em się z treścią Zapytania  wraz z załącznikami oraz akceptuję bez zastrzeżeń jego warunki, 



1 z

Załącznik nr 1 do Zapytania: Formularz oferty Obszar 6: Ekspert/ka z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej

Nazwa Wykonawcy Tel.

Adres: NIP / PESEL

e-mail
REGON/jeśli 
dotyczy/

Liczba jednostek odpowiada szacowanej liczbie zleconych działań i służy do porównania ofert. 

6.1 szkolenie stacjonarne 
szkolenie 

stacjonarne 8 
godz.

2

6.2
 szkolenia online

Szkolenie online 2 
godz.

2

6.3  webinarium Webinarium 1

6.4 Przygotowanie pakietu 
materiałów edukacyjnych 

Pakiet 1

6.5 Wsparcie online godz. 60

Razem 0,00 zł

Lp.

ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ: (np. CV, rekomendacje)

1)  

2)      

3)     

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM: 
Imię i Nazwisko:
Tel. e-mail:

Oferta wraz załącznikami została złożona na …… stronach

…………………………………………...; 
(miejscowość, data)

……………………………………………………………………………
( imię i nazwisko  oraz podpis  [lub kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis przy użyciu profilu zaufanego] upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

2. w "cenie brutto" uwzględniono wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi 
przepisami wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie zobowiązania publiczno-prawne, wynikające z oferty (np. podatek od towarów i 
usług, cło, składki ZUS po stronie zleceniobiorcy i zlecającego) również w przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego u Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. posiadam niezbędną wiedzę oraz dysponuję adekwatnym do zamówienia potencjałem osobowym i technicznym, umożliwiającym 
przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia; znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. zapoznałam/em się z treścią Zapytania  wraz z załącznikami oraz akceptuję bez zastrzeżeń jego warunki, 

6. nie podlegam sankcjom USA ani UE
7. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu.

0,00

0,00

0,00

OŚWIADCZENIE

5. nie zatrudniamy osób poniżej 18 roku życia a jeśli zatrudniamy to zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce

Przystępując do prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego postępowania o udzielenie zamówienia nr FRSI/SCI/2/2022 
oświadczam, że: 

1. od 01.07.2018 należycie przeprowadziłam/przeprowadziłem następujące szkolenia/warsztaty z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej

w PLN w PLN

0,00 0,00

0,00 0,00

należy uzupełnić elektronicznie , wydrukować i podpisać, a następnie zeskanować do jednego pliku PDF  [lub zapisać do PDF i złożyć podpis elektroniczny ]

Formularz oferty

Nazwa i dane kontaktowe zamawiającego Tytuł/zakres szkolenia Termin realizacji

Koszt jednostkowy brutto Koszt łączny brutto

1. Składam ofertę  za łączną cenę: …………… PLN brutto (słownie …………………………..……..),   zgodnie z poniższą kalkulacją:

Część zamówienia
Przedmiot zamówienia 
zgodny z Zapytaniem

Jednostka
Liczba 

jednostek

0,00

0,00

0,00



1 z

Załącznik nr 1 do Zapytania: Formularz oferty Obszar 7: Ekspert/ka z zakresu rzecznictwa

Nazwa Wykonawcy Tel.

Adres: NIP / PESEL

e-mail
REGON/jeśli 
dotyczy/

Liczba jednostek odpowiada szacowanej liczbie zleconych działań i służy do porównania ofert. 

7.1  warsztat online
szkolenie online 2 

godz.
6

8.2
 webinarium

Webinarium 2

8.3 poradnik Poradnik 1

6.4 pakiet materiałów 
edukacyjnych

Pakiet 1

2.6 wsparcie online godz. 60
Razem 0,00 zł

Lp.

ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ: (np. CV, rekomendacje)

1)  

2)      

3)     

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM: 
Imię i Nazwisko:
Tel. e-mail:

Oferta wraz załącznikami została złożona na …… stronach

…………………………………………...; 
(miejscowość, data)

……………………………………………………………………………
( imię i nazwisko  oraz podpis  [lub kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis przy użyciu profilu zaufanego] upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

2. w "cenie brutto" uwzględniono wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi 
przepisami wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie zobowiązania publiczno-prawne, wynikające z oferty (np. podatek od towarów i 
usług, cło, składki ZUS po stronie zleceniobiorcy i zlecającego) również w przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego u Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. posiadam niezbędną wiedzę oraz dysponuję adekwatnym do zamówienia potencjałem osobowym i technicznym, umożliwiającym 
przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia; znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. zapoznałam/em się z treścią Zapytania  wraz z załącznikami oraz akceptuję bez zastrzeżeń jego warunki, 
5. nie zatrudniamy osób poniżej 18 roku życia a jeśli zatrudniamy to zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce
6. nie podlegam sankcjom USA ani UE

należy uzupełnić elektronicznie , wydrukować i podpisać, a następnie zeskanować do jednego pliku PDF  [lub zapisać do PDF i złożyć podpis elektroniczny ]

Formularz oferty

Koszt jednostkowy brutto Koszt łączny brutto

1. Składam ofertę  za łączną cenę: …………… PLN brutto (słownie …………………………..……..),   zgodnie z poniższą kalkulacją:

Część zamówienia
Przedmiot zamówienia 
zgodny z Zapytaniem

Jednostka
Liczba 

jednostek

0,00

0,00

0,00

w PLN w PLN

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

7. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu.

OŚWIADCZENIE
Przystępując do prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego postępowania o udzielenie zamówienia nr FRSI/SCI/2/2022 
oświadczam, że: 

1. od 01.07.2018 należycie przeprowadziłam/przeprowadziłem następujące szkolenia/warsztaty z zakresu rzecznictwa

Nazwa i dane kontaktowe zamawiającego Tytuł/zakres szkolenia Termin realizacji



1 z

Załącznik nr 1 do Zapytania: Formularz oferty Obszar 8: Ekspert/ka z zakresu MHPSS

Nazwa Wykonawcy Tel.

Adres: NIP / PESEL

e-mail
REGON/jeśli 
dotyczy/

Liczba jednostek odpowiada szacowanej liczbie zleconych działań i służy do porównania ofert. 

8.1  szkolenie stacjonarne
szkolenie 

stacjonarne 8 
godz.

2

8.2
 szkolenia online

Szkolenie online 
2 godz.

2

8.3  webinarium Webinarium 1

8.4  pakiet materiałów 
edukacyjnych

Pakiet 1

8.5 webinarium (warsztat) Webiinarium 2

8.6 Wsparcie online godz. 60
Razem 0,00 zł

Lp.

ZAŁĄCZNIKAMI DO NINIEJSZEJ OFERTY SĄ: (np. CV, rekomendacje)

1)  

2)      

3)     

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z ZAMAWIAJĄCYM: 
Imię i Nazwisko:
Tel. e-mail:

Oferta wraz załącznikami została złożona na …… stronach

…………………………………………...; 
(miejscowość, data)

……………………………………………………………………………
( imię i nazwisko  oraz podpis  [lub kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis przy użyciu profilu zaufanego] upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

Nazwa i dane kontaktowe zamawiającego

2. w "cenie brutto" uwzględniono wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi 
przepisami wykonania przedmiotu zamówienia oraz wszelkie zobowiązania publiczno-prawne, wynikające z oferty (np. podatek od towarów i 
usług, cło, składki ZUS po stronie zleceniobiorcy i zlecającego) również w przypadku, gdy wybór oferty prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego u Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
3. posiadam niezbędną wiedzę oraz dysponuję adekwatnym do zamówienia potencjałem osobowym i technicznym, umożliwiającym 
przeprowadzenie wszystkich elementów zamówienia; znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. zapoznałam/em się z treścią Zapytania  wraz z załącznikami oraz akceptuję bez zastrzeżeń jego warunki, 
5. nie zatrudniamy osób poniżej 18 roku życia a jeśli zatrudniamy to zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce

należy uzupełnić elektronicznie , wydrukować i podpisać, a następnie zeskanować do jednego pliku PDF  [lub zapisać do PDF i złożyć podpis elektroniczny ]

Formularz oferty

w PLN

0,00

Koszt jednostkowy brutto Koszt łączny brutto

1. Składam ofertę  za łączną cenę: …………… PLN brutto (słownie …………………………..……..),   zgodnie z poniższą kalkulacją:

Część zamówienia
Przedmiot zamówienia 
zgodny z Zapytaniem

Jednostka
Liczba 

jednostek w PLN

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6. nie podlegam sankcjom USA ani UE
7. gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Zapytaniu.

0,00

0,00

OŚWIADCZENIE
Przystępując do prowadzonego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego postępowania o udzielenie zamówienia nr FRSI/SCI/2/2022 
oświadczam, że: 

1. od 01.07.2018 należycie przeprowadziłam/przeprowadziłem następujące szkolenia/warsztaty z zakresu MHPSS

0,00

0,00

Tytuł/zakres szkolenia Termin realizacji
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