
 

 

 
 

Łódź, dn. …………………………….. 
……………………………………………….. 
Imię i nazwisko składającego ofertę 
 
………………………………………………. 
adres 

 
……………………………………………… 

e-mail 

………………………………………………. 

telefon 

 

OFERTA 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie Stowarzyszenia Profilaktyki i Resocjalizacji AD REM z 

dnia …………………..  nr………..….. dot. rekrutacji na stanowisko 

……………………………………………………..………….. w projekcie „Podaruj nadzieję – wsparcie i 

rozwój” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Poddziałania IX.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - ZIT 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, 

oświadczam, że zapoznałam się z treścią ogłoszenia, nie wnoszę do niego żadnych 

zastrzeżeń  i niniejszym składam ofertę:  

 

Rodzaj Zajęć Cena jedn. 

Brutto 

PLN/godz. 

zajęć  

Planowana ilość 

godzin zajęć 

Łącznie maksymalne  

wynagrodzenie  

w całym projekcie 

(2*3)  

1 2 3 4 

 

 

   

 

 

2.  Oświadczam, iż spełniam określone w ogłoszeniu wymagania stawiane kandydatowi na 

stanowisko ……………………………. .  



 

 

 
 

3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi  

w zakresie określonym w ogłoszeniu nr …………….  

4. Oświadczam, że nie znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej mogącej budzić 

wątpliwości, co do możliwości prawidłowego wykonania zamówienia, nie wszczęto wobec 

nich postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości; nie zalegają z 

opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

5. Oświadczam, iż znana jest mi treść Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-

2020 

6. Oświadczam, że w przypadku przyjęcia do realizacji mojej oferty, zobowiązuję się do 

zwarcia umowy na określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w 

ofercie dla potrzeb postępowania dot. ogłoszenia nr ………… w projekcie „Podaruj nadzieję 

– wsparcie i rozwój” przez okres niezbędny **** 

8. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej zaangażowanie zawodowe, w realizację 

wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań 

finansowanych z innych źródeł nie przekroczy ilości godzin określonych w Wytycznymi w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020, 

 

Wraz z ofertą składam: 

- kwestionariusz osobowy 

 

……………………………………… 

Czytelny podpis kandydata/-ki  



 

 

 
 

       Załącznik nr ….. do oferty 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY 

Na stanowisko 

Nr ogłoszenia 

 

1.  Imię (imiona) i nazwisko:   
………………………………………………………………………… 
2. Data urodzenia:   
…………………………………………………………………………  
3. Miejsce zamieszkania:    
………………………………………………………………………… 
4. Telefon, e-mail:  
………………………………………………………………………… 
5. Wykształcenie:  
   (ukończone studia, studia podyplomowe)  

Okres  
/od-do/ 

Nazwa uczelni/szkoły Otrzymany dyplom/tytuł/stopień 
naukowy/świadectwo ukończenia 

   

   

   

 
 Wykształcenie uzupełniające:  
    (ukończone szkolenia/ kursy) 

Okres  
/od-do/ 

Nazwa uczelni/szkoły Otrzymany dyplom/tytuł/stopień 
naukowy/świadectwo ukończenia 

   

   

   

 
 
6.Przebieg pracy zawodowej: 
(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy): 

Okres 
/od-do/ 

Nazwa instystucji Stanowisko Opis realizowanych zadań 

    

    

    

    

 
 



 

 

 
 

 
 
 
7. Dodatkowe umiejętności: 
(np. doświadczenie w przeprowadzaniu zajęć w ramach projektów unijnych, etc) 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kwestionariuszu 
osobowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 922 ze zm.) 
 
 
 

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

                         Czytelny podpis kandydata 
 
 
*Istnieje możliwość załączenia CV wg własnego wzoru pod warunkiem, że zawiera dane 
zgodne z powyższym wzorem 

    
 


