
Zał. Nr 1  

do zaproszenia 

SĄD REJONOWY 

W BIAŁEJ PODLASKIEJ 

 

Numer sprawy: D. 3718-2/19 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

na świadczenie usług w zakresie prowadzenia zajęć 

z zakresu pracy wychowawczo-dydaktycznej i działalności terapeutycznej 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 20-22 

Faks:  83 341 95 05 

e-mail: roza.jeziora@bialapodlaska.sr.gov.pl 

NIP 537-19-62-747 

 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie dla wychowanków Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 

przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej zajęć z zakresu pracy wychowawczo-

dydaktycznej i działalności terapeutycznej przez okres 10 miesięcy, od 14 stycznia 

2019r.  do 30 czerwca 2019 r. i od 02 września 2019 r., do 31 grudnia 2019 r. w liczbie 

80 godzin zegarowych (8 godzin miesięcznie) przez 1 osobę. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zaproszenia. 

 

III. Wymagania związane z wykonaniem usługi: 

Wykonawca świadczonej usługi zobowiązany jest m. in. do:  

- pracy wychowawczo-dydaktycznej i działalności terapeutycznej; 

- ustalania celów i zasad wychowania w funkcjonowaniu społecznym; 

- ukazywania możliwości i sposobów rozwiązywania problemów wychowawczych  

w różnych środowiskach; 

- diagnozy problemów wychowawczych i dydaktycznych; 

- prowadzenia poradnictwa dla rodziców; 

- popularyzacji nowych metod wychowawczych. 

 

IV. Ofertę należy złożyć  do dnia 09 stycznia 2019 r. godz. 11.00 na adres Sądu lub 

osobiście  w siedzibie przy ul. Brzeskiej 20-22 pok. 147, faksem na numer telefonu 

83 341 95 05, bądź e-mail: roza.jeziora@bialapodlaska.sr.gov.pl 

 

V. Nazwa i adres Wykonawcy: 

…………………………………………………………

……………………………………………………… 

……………………………………………………. 

NIP………………………………………………. 

REGON………………………………………… 

 

VI. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia (załącznik nr 2) za: 

Cenę brutto:………………………………… 

Słownie złotych 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Nazwa 

przedmiotu 

zamówienia 

Cena brutto za 

jedną godzinę 

Liczba godzin Wartość 

brutto (b x 

c) 

A b c d 

Świadczenie usług w 

zakresie prowadzenia 

zajęć 

z zakresu pracy 

wychowawczo-

dydaktycznej i 

działalności 

terapeutycznej 

 80 godzin 

 

 

Ponadto deklaruję: 

a) termin realizacji usługi od dnia 14 stycznia 2019 r. do  dnia 30 czerwca 2019 r. 

oraz od 02 września 2019 r. do 31 grudnia 2019 r., 

b) warunki płatności przelew 14 dni. 

 

VII. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do 

niego zastrzeżeń. 

VIII.  Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem umowy powinien 

dostarczyć Zamawiającemu pisemny wykaz osób posiadających wykształcenie 

kierunkowe oraz wiedzę i umiejętności konieczne do należytego wykonania 

przedmiotu umowy (zgodnie z załącznikiem nr 4) 

……………………………….dnia………………………. 

……………………………………………………………….. 

Podpis osoby uprawnionej 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


