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Formularz Ofertowy 
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw 

Projekt: „RAZEM! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” 
 

Nr projektu: POKL.07.02.02-14-005/10 
Priorytet:  VII. Promocja integracji społecznej 

Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej 
Poddziałanie: 7.2.2. Wsparcie ekonomii społecznej 
Okres realizacji projektu:  01.01.2011 – 31.05.2012 

 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące Szkoleń z zakresu ekonomii społecznej w ramach projektu 
„Razem! – inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” 

 

1. Proponowana cena brutto za godzinę szkolenia ……………………………….. zł 

Słownie złotych ………………………………… 

 

2. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z zakresu: 

• Powstawanie podmiotów ekonomii społecznej (strategia rozwoju, zagadnienia formalne, podstawy 
prawne funkcjonowania) 

Liczba godzin dydaktycznych …………………. 

• Zarządzanie podmiotem ekonomii społecznej (możliwości rozwoju, sprawozdawczość, możliwości 
wykorzystania dostępnych zewnętrznych źródeł dofinansowania) 

 

Liczba godzin dydaktycznych …………………. 

• Zagadnienia prawne i marketingowe w podmiotach ekonomii społecznej 

 

Liczba godzin dydaktycznych …………………. 
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3. Posiadanie certyfikatów i innych uznawalnych zaświadczeń o uzyskanych kompetencjach trenerskich, w 
tym w zakresie Ekonomii Społecznej (proszę podać jakie): 

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

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

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

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

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

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

 

 

Oświadczam, że spełniam i akceptuję wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu ofertowym. W przypadku uznania 
mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego.  

Uważam się za związaną/ego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj do dnia 
21.03.2011 roku.  

 

 

 

…………………………………………………………………………….. 

(miejscowość, data i podpis) 


