
 

 

                                       Załącznik nr 1. Formularz cenowy  

………………………………. 
………………………………. 
………………………………. 
 (dane usługodawcy) 

 

Formularz cenowy 
Proszę o wycenę usługi w wybranym obszarze przedmiotowym zgodnym z posiadanymi kwalifikacjami oraz 
doświadczeniem poprzez wskazanie w tabeli kosztu całkowitego usługi w PLN. W pozycjach niedotyczących 
przedkładanej oferty proszę wpisać „nie dotyczy” lub skreślić puste pole. 
 

Część I Obszar – przedmioty przyrodnicze  
lp. usługa Wycena 

brutto (PLN) 

1. Przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkolenia metodycznego 
dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w klasach I-VIII 
1) Materiały szkoleniowe: 20 stron 
2) Szkolenie: 24 h  

 
 

2. Opracowanie recenzji merytorycznej wzorcowych materiałów szkoleniowych z obszaru 
przedmiotów przyrodniczych (recenzja 2 x 30 stron) 
 
Objętość recenzowanych materiałów wzorcowych:  
Poziom: klasa I-III– 80 stron  
Poziom: klasa IV-VIII– 80 stron 
 

 

3. Opracowanie analiz, komentarzy, omówień do lekcji pokazowych z obszaru przedmiotów 
przyrodniczych – utworzenie zagadnień lekcyjnych (łącznie 16 stron) 
 
Poziom: klasa I-III - 4 strony x 2 lekcje;  
Poziom: klasa IV-VIII - 4 strony x 2 lekcje 

 
 

 

Cześć II Obszar – matematyka 
l.p. usługa Wycena 

brutto (PLN) 

1. Przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie szkolenia metodycznego 
dla nauczycieli matematyki w klasach I-VIII 
1) Materiały szkoleniowe: 20 stron 
2) Szkolenie: 24 h  

 

2. Opracowanie recenzji merytorycznej wzorcowych materiałów szkoleniowych z obszaru 
matematyki (recenzja 2 x 30 stron) 
 
Objętość recenzowanych materiałów wzorcowych:  
Poziom: klasa I-III– 80 stron  
Poziom: klasa IV-VIII– 80 stron 
 

 

3. Opracowanie analiz, komentarzy, omówień do nagranych lekcji pokazowych z obszaru 
matematyki  – utworzenie zagadnień lekcyjnych (łącznie 16 stron) 
 
Poziom: klasa I-III - 4 strony x 2 lekcje;  
Poziom: klasa IV-VIII - 4 strony x 2 lekcje 

 

 

  



 

 

 
 

Część III Obszar – informatyka 

l.p. usługa Wycena 

brutto (PLN) 

1. Opracowanie recenzji merytorycznej  wzorcowych materiałów szkoleniowych z obszaru 
informatyki (recenzja 2x30 stron) 
 
Materiały wzorcowe:  
Poziom: klasa I-III– 80 stron  
Poziom: klasa IV-VIII– 80 stron 

 

2. Opracowanie analiz, komentarzy, omówień do nagranych lekcji pokazowych z obszaru 
informatyki - utworzenie zagadnień lekcyjnych (łącznie 16 stron) 
 
Poziom: klasa I-III - 4 strony x 2 lekcje 
Poziom: klasa IV-VIII - 4 strony x 2 lekcje 

 

 

   Część IV Obszar – języki obce 
lp. usługa Wycena 

brutto (PLN) 

1. Opracowanie recenzji merytorycznej  wzorcowych materiałów szkoleniowych z obszaru 
języków obcych (recenzja 2x30 stron) 
 
Objętość recenzowanych materiałów wzorcowych:  
Poziom: klasa I-III– 80 stron  
Poziom: klasa IV-VIII– 80 stron 

 

2. Opracowanie analiz, komentarzy, omówień do nagranych lekcji pokazowych z obszaru 
języków obcych - utworzenie zagadnień lekcyjnych (łącznie 16 stron) 
 
Poziom: klasa I-III - 4 strony x 2 lekcje 
Poziom: klasa IV-VIII - 4 strony x 2 lekcje 

 

 

 
Oświadczam, iż spełniam wymagania dot. wykształcenia i doświadczenia opisane w rozeznaniu 
rynku z dnia 17.01.2019 r. 

 
 

…………………………………………….. 
Data i podpis oferenta 

 


