Studia dualne na kierunku Logistyka II stopnia
POWR.03.01.00-IP.08-00-DUO/18

Zał. Nr 3 do Zarz. Nr 66/13/14

OFERTA
na
Prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby z otoczenia społeczno-gospodarczego
o charakterze praktycznym na umowę cywilno-prawną
dla studentów w projekcie pn. Studia dualne na kierunku Logistyka II stopnia
obejmujących przedmioty: usługi edukacyjne z zakresu Logistyki

1. Pełna nazwa Wykonawcy (w przypadku prowadzenia działalności indywidualnej także imię i nazwisko):
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Adres Wykonawcy (kod pocztowy, miasto, ulica):
..............................................................................................................................................................................
Województwo...............................................
Tel./fax. ................................................................................................................................................................
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………
Adres korespondencyjny Wykonawcy (jeżeli jest inny niż powyżej):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
NIP ..........................................., PESEL ..............................................., Regon ................................................,
Urząd Skarbowy .................................................................
Nr rachunku bankowego ……………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Po zapoznaniu się z Zapytaniem ofertowym o zamówieniu dotyczącym:
Prowadzenia zajęć dydaktycznych przez osoby z otoczenia społeczno-gospodarczego o charakterze
praktycznym na umowę cywilno-prawną dla studentów w projekcie pn. Studia dualne na kierunku
Logistyka II stopnia obejmujących przedmioty: usługi edukacyjne z zakresu Logistyki
zobowiązuję się do realizacji zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wszystkimi
warunkami i wymaganiami zawartymi w Zapytanie ofertowym:

w części 1

Nazwa przedmiotu szkolenia

Łączna liczba godzin
dydaktycznych

Cena jednostkowa
(w zł) za zajęcia za 1
godzinę dydaktyczną

Cena Ogółem
(w zł)
kol. 2 x kol. 3

1

2

3

4

Prowadzenie zajęć dydaktycznych
dla studentów w projekcie pn.:
Studia dualne na kierunku
Logistyka II stopnia;
Cz. 1 - przedmiot: Technologie
transportu - studia przypadków

30

w części 2
Nazwa przedmiotu szkolenia

Łączna liczba godzin
dydaktycznych

Cena jednostkowa
(w zł) za zajęcia za 1
godzinę dydaktyczną

Cena Ogółem
(w zł)
kol. 2 x kol. 3

1

2

3

4

Prowadzenie zajęć dydaktycznych
dla studentów w projekcie pn.:
Studia dualne na kierunku
Logistyka II stopnia;
Cz. 2 - przedmiot: Projektowanie
magazynów i centrum dystrybucji

15

w części 3
Nazwa przedmiotu szkolenia

Łączna liczba godzin
dydaktycznych

Cena jednostkowa
(w zł) za zajęcia za 1
godzinę dydaktyczną

Cena Ogółem
(w zł)
kol. 2 x kol. 3

1

2

3

4

Prowadzenie zajęć dydaktycznych
dla studentów w projekcie pn.:
Studia dualne na kierunku
Logistyka II stopnia;
Cz. 3 - przedmiot: Spedycja
krajowa i międzynarodowa

30

Oświadczam, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia i uwzględnia wszystkie
składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, warunki
opisane w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę itp.
UWAGA: Cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę
fizyczną musi zostać powiększona o ewentualne obciążenia ZUS ponoszone przez Politechnikę Śląską.
Oświadczam, że oferowana przeze mnie usługa spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego.
Oświadczam, iż spełniam warunki udziału w postępowaniu zawarte w Ogłoszeniu o zamówieniu.

WYKAZ OSÓB
dla części 1:
Imię i nazwisko osoby
skierowanej do realizacji
zamówienia

Informacje na temat doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego
Wykształcenie: …………………..

………………………….……………

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (okres od – do, zakres
doświadczenia, liczba lat):
……………………………………………………………………………….
Charakterystyka sylwetki kandydata
……………………………………………………………………………….

dla części 2:
Imię i nazwisko osoby
skierowanej do realizacji
zamówienia

Informacje na temat doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego
Wykształcenie: …………………..

………………………….……………

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (okres od – do, zakres
doświadczenia, liczba lat):
……………………………………………………………………………….
Charakterystyka sylwetki kandydata
……………………………………………………………………………….

dla części 3:
Imię i nazwisko osoby
skierowanej do realizacji
zamówienia

Informacje na temat doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego
Wykształcenie: …………………..

………………………….……………

Doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia (okres od – do, zakres
doświadczenia, liczba lat):
……………………………………………………………………………….
Charakterystyka sylwetki kandydata
……………………………………………………………………………….
1

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób
fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
2
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu .

Zabrze, dnia ……………………………………. roku.

.........................................................................
(podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
1

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
2
W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

