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Człowiek – najlepsza inwestycja 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

WND – POKL.09.01.01-24-052/12  
“Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu” 

 
Racibórz, dn................................... 

Imię i nazwisko:…..................................................... 

adres:.................…..................................................... 

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

telefon:….................................................................... 

e:mail................…...................................................... 

 

     

 

    Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2  

    w Raciborzu 

    ul. Kard. S. Wyszyńskiego 3  

    47-400 Racibórz 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 W odpowiedzi na komunikat zamieszczony na stronie internetowej Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu, przedstawiam swoją osobę na stanowisko: 

 nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia pozalekcyjne z języka rosyjskiego;* 

 nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia pozalekcyjne z języka hiszpańskiego;* 

 nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia pozalekcyjne z biologii;* 

 nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia pozalekcyjne z chemii;* 

 nauczyciel/ka prowadzący/a zajęcia pozalekcyjne z fizyki;* 

 doradca zawodowy;* 

w ramach realizowanego projektu pn: „Równi i wykształceni – wyrównywanie szans edukacyjnych 

uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu”.  

Ponadto: 

 oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z warunkami udziału w postępowaniu; 

 oświadczam, iż spełniam wymagane warunki udziału w postępowaniu; 

 oświadczam, iż posiadam wymagane kwalifikacje; 

 przedstawiam swoją ofertę, która wynosi: 

◦ nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne z języka rosyjskiego: …...........................zł 

brutto za 1 godzinę przeprowadzonych zajęć, tj..............................zł brutto. dla całości 

okresu umowy (72 godziny); 

◦ nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne z języka hiszpańskiego …...........................zł 

brutto za 1 godzinę przeprowadzonych zajęć, tj............................... zł brutto dla całości 

okresu umowy  (72 godziny); 
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◦ nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne z biologii: …...........................zł brutto za 1 

godzinę przeprowadzonych zajęć, tj............................... zł brutto dla całości okresu 

umowy (144 godziny) ; 

◦ nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne z chemii …...........................zł brutto za 1 

godzinę przeprowadzonych zajęć, tj............................... zł brutto dla całości okresu 

umowy (144 godziny) ; 

◦ nauczyciel prowadzący zajęcia pozalekcyjne z fizyki …...........................zł brutto za 1 

godzinę przeprowadzonych zajęć, tj............................... zł brutto dla całości okresu 

umowy (144 godziny); 

◦ doradca zawodowy:  

▪ …...........................zł brutto za 1 godzinę przeprowadzonych zajęć doradztwa 

grupowego, tj............................... zł brutto dla całości okresu umowy (42 godziny 

doradztwa grupowego) 

▪ …...........................zł brutto za 1 godzinę przeprowadzonych konsultacji 

indywidualnych, tj............................... zł brutto dla całości okresu umowy (6 godzin 

doradztwa indywidualnego) 

▪ suma doradztwo grupowe + konsultacje indywidualne …...................  zł brutto dla 

całości okresu umowy 

 Do niniejsze oferty dołączam: 

◦ ..................................................................................... 

◦ ..................................................................................... 

◦ ..................................................................................... 

◦ ..................................................................................... 

◦ ..................................................................................... 

 

 

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

       (podpis) 

 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji 

procesu wynikającego z zatrudnienia w ramach projektu pn: „Równi i wykształceni – wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Raciborzu”  zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).  

 

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

       (podpis) 

* niepotrzebne skreślić 


