
Załącznik nr 1 

Do Regulaminu Konkursu 

 

 

OFERTA 

na prowadzenie zajęd rytmiki, nauki taoca, języka angielskiego i logopedii dla dzieci 
uczęszczających do żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi Żłobków w Lublinie  

w roku  2016-2017 

 

Działając w imieniu …………………………………………………………………………………………………………………………… 

    imię i nazwisko / nazwa podmiotu przystępującego do konkursu 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Przystępuję do otwartego konkursu na prowadzenie zajęd rytmiki*, nauki taoca*, języka 
angielskiego* i logopedii, dla dzieci uczęszczających do żłobków podległych Miejskiemu Zespołowi 
Żłobków w Lublinie, oświadczam, ze zapoznałem się z jego Regulaminem zamieszczonym na stronie 
Internetowej www.zlobki.lublin.pl 

Oświadczam, że podmiot który reprezentuję:  

   posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowej realizacji zajęd rytmiki*, nauki taoca*, 
języka angielskiego* i logopedii*, dla dzieci w wieku do lat 3 zwanej dalej zajęciami dodatkowymi; 

 dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do realizacji zajęd 
dodatkowych; 

  posiada sytuację ekonomiczną i finansową umożliwiającą wykonanie zajęd dodatkowych,  

 

 

………………………………………………………………………. 

podpis osoby uprawnionej 

 

Realizując zajęcia dodatkowe będę polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych własnych/ innych 
podmiotów* 

Celem wykazania, że przystępujący do konkursu będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zajęd dodatkowych, składam: ** 

*  niepotrzebne skreślid 

 

http://www.zlobki.lublin.pl/


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

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

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

………………………………………………………………………. 

podpis osoby uprawnionej 

Proponuje następujące ceny za realizację zajęd dodatkowych; cena wyrażona w PLN dotyczy zajęd, 
których średni czas wynosi: rytmiki 25 min*, nauki taoca 25 min *, logopedia 30 min *, nauka języka 
angielskiego 20 min *: 

 

Rytmika * Nauka taoca * Logopedia* Nauka języka 
angielskiego* 

              zł                gr.               zł                gr.               zł                gr.               zł                gr. 

 

………………………………………………………………………. 

podpis osoby uprawnionej 

W załączeniu składam:  

   aktualny odpis z właściwego rejestru (odpis z CEIDG, KRS) 

   program pracy na rok 2016/2017 z dzieckiem w wieku żłobkowym do 3 roku życia na zajęcia 
rytmiki*, nauki taoca *, logopedia*, nauki języka angielskiego * 

   dokumenty poświadczające kwalifikacje nauczycieli, którzy będą realizowali zajęcia dodatkowe do 
pracy z dzieckiem w wieku żłobkowym w ilości…………………………………………………… 

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

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

 

………………………………………………………………………. 

podpis osoby uprawnionej 

 

*    niepotrzebne skreślid 

**  wypełniają tylko podmioty, które realizując zajęcia dodatkowe będą polegały na wiedzy i  
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia lub 
zdolnościach finansowych innych podmiotów 

 

 


