
 
 

 

 

………………………………………………………… r. 

miejscowość, data 

FORMULARZ OFERTOWY 

na świadczenie usługi doradcy zawodowego  

zgodnie z zasadą rozeznania rynku 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO: 

Stowarzyszenie Na Tak  

ul. Płowiecka 15 

60-477 Poznań 

biuro@natak.pl , tel. 61 868 84 44 

DANE OFERENTA: 

1. Nazwa/ Imię i nazwisko 
 

 

2. Adres  

3. Tel/fax  

4. e-mail  

W związku z realizacją projektu „Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburze-

niami psychicznymi Moja sprawa! współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edu-

kacja Rozwój Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.1. 

Innowacje społeczne, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usługi doradcy 

zawodowego  

Szczegółowy opis zamówienia: 

1. Okres świadczenia usług: od dnia podpisania umowy, nie później niż do dnia 31 maja 2021 r.  

2. Miejsce realizacji zamówienia: miasto Poznań 

3. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usługi doradcy zawodowego 

polegającej na współprowadzeniu Programów Sygnaturowych przygotowujących młodą osobę 

do pracy, w wymiarze 8 cykli programowych x 20 godzin = 160 godzin,  

4. Wymagania: 

1. realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące personelem o niżej określonych 

kwalifikacjach: 

a. wykształcenie wyższe i posiadanie tytułu doradcy zawodowego 

b. udokumentowany dorobek zawodowy w zakresie świadczenia usług doradztwa zawo-

dowego,  

c. wystarczająca wiedza merytoryczna i umiejętności praktyczne z zakresu objętego 

usługą, 

2. Oferent dysponuje potencjałem technicznym i osobowym niezbędnym do wykonania za-

mówienia. 



 
 

 

 

3. Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamó-

wienia. 

5. Oferta: 

l.p. Wyszczególnienie  

1. Kwota wynagrodzenia brutto 

za 1 godzinę usługi (w PLN) 

 

2. Kwota wynagrodzenia brutto 

za 1 godzinę usługi  słownie: 

 

6. Oświadczenia: 

1. Oświadczam, iż spełniam kryteria zawarte w pkt 4. 1-3 niniejszego formularza. 

2. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuje się do wykonywania zamówienia za stawkę 

wynagrodzenia podanej w niniejszym formularzu. 

3. Prowadzę/nie prowadzę* działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 

2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) w za-

kresie objętym przedmiotem oferty. 

 

 

……………….………………………………… 

czytelny podpis oferenta 


