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FORMULARZ OFERTOWY  
do zapytania ofertowego na świadczenie usługi przez psychologa w ramach projektu:   

„WYKAŻ SIĘ, A BĘDZIESZ MIEĆ PRACĘ – Szkolenia i staże szansą na start zawodowy absolwentów” 
realizowanego w ramach PO WER z dnia 25.09.2018r. 

 
Dane Oferenta: 
 

Wykonawca (osoba fizyczna lub podmiot 
prowadzący działalność gospodarczą): 

 

 

Adres Wykonawcy:  

Telefon:  

E-mail:  

Imię i nazwisko osoby świadczącej 
osobiście usługę, posiadającej 
wykształcenie wyższe psychologiczne: 

 

Ukończony kurs doradcy 
zawodowego (wpisać tak lub nie): 

 

Doświadczenie zawodowe (liczone w 
latach) w diagnozie predyspozycji 
zawodowych lub w poradnictwie 
zawodowym: 

 

Usługa będzie wykonana w ramach 
prowadzonej działalności 
gospodarczej (wpisać tak lub nie): 

 

NIP/KRS Wykonawcy (podać wyłącznie w  
przypadku wykonania usługi w ramach 
prowadzonej działalności gospodarczej): 

 

W ramach prowadzonej działalność 
gospodarczą świadczone są usługi 
poradnictwa zawodowego zgodnie z 
dokumentami rejestrowymi 
podmiotu i podmiot posiada aktualny 
wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia 
(wpisać tak lub nie): 

 

NUMER WPISU do Rejestru Agencji 
Zatrudnienia (dotyczy podmiotów 
prowadzących działalność gospodarczą): 
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Oferta cenowa  
(proszę podać kwoty dla każdej pozycji): 

 
Cena brutto w PLN za 1 godzinę dydaktyczną świadczenia usługi - ostateczna, całościowa cena obejmująca 
wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich danin publicznych (m.in. składek ZUS ubezpieczonego i 
ewentualnie płatnika, podatku dochodowego, podatku od towarów i usług), kosztów związanych z 
dojazdem, zakwaterowaniem, etc. 
 

I. przeprowadzanie indywidualnej diagnozy 
predyspozycji zawodowych (wywiad i badania 
testowe) 
5 h dydaktycznych na 1 osobę 

 
cena brutto za 1 godzinę dydaktyczną:  

 

 
………………………………………. 
 
słownie: 
………………………………………… 

II. ocena testów i sporządzenie profilu potencjału 
zawodowego  (PPZ) 
2 h dydaktyczne na 1 osobę 

 
cena brutto za 1 godzinę dydaktyczną: 

 
……………………………………….. 
 
słownie: 
………………………………………… 

III. przeprowadzenie poradnictwa zawodowego na 
podstawie PPZ oraz stworzenie Indywidualnego Planu 
Działania 
3 h dydaktyczne na 1 osobę 

 
cena brutto za 1 godzinę dydaktyczną: 

 

 
………………………………………... 
 
słownie: 
………………………………………… 

IV. przeprowadzeniu spotkania w celu monitoringu 
realizacji IPD, weryfikacji i modyfikacji IPD na każdym 
etapie realizacji 
1 h dydaktyczna na 1 osobę 

 
cena brutto za 1 godzinę dydaktyczną: 

 

 
………………………………………... 
 
słownie: 
………………………………………… 

 

Niniejszym oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania określone w zapytaniu ofertowym z dnia 
25.09.2018r., w szczególności wymagania określone w części IV „WYMAGANIA W STOSUNKU DO 
WYKONAWCY” ww. zapytania.  

 

 

 

 …………………………………… …………………………………… 
Miejscowość, data Podpis / pieczątka 

 


