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……..…………..………………Człowiek najlepsza inwestycja……………..…………………. 

 
Załącznik nr 1 do Zaproszenia do współpracy 

 

OFERTA WSPÓŁPRACY 
Nazwa firmy……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Adres.…………………………………………..………………………………………………………………………………………………… 

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

Telefon/fax……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail/strona www……………………………………………………………………………................................................ 

NIP/Regon/ KRS………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Osoba upoważniona do podpisania umowy ……………………………………………………………………………………….. 

Osoba do kontaktu…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Oferujemy możliwość przyjęcia na 10 – dniowe, 80 – godzinne  krajowe praktyki zawodowe (w 

warunkach funkcjonującej firmy) nauczycieli/ki i/lub instruktorów/ki praktycznej nauki zawodu w ramach 

projektu „HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE – pilotażowy program doskonalenia nauczycieli 

kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach”, współfinansowanego ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

Deklarujemy możliwość przyjęcia praktykantów/ki w następujących zawodach i w 

następujących województwach: 

Zawód praktyki 

Liczba praktykantów/ek  

(w przypadku braku możliwości 

przyjęcia praktykantów w danym 

zawodzie prosimy wpisać 0) 

Województwo (miejsce odbywania 

praktyk - można wpisać kilka 

województw)  

Sprzedawca   

Technik handlowiec   

Technik organizacji 

reklamy 
 

 

Technik logistyk   

Technik cyfrowych 

procesów graficznych 
 

 

 
Praktyki mogą się odbywać w ferie zimowe i/lub wakacje1: 

 w następujących terminach: 

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

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

 w dowolnym terminie. 

                                                 
1
 Zastrzega się możliwość odrzucenia oferty, która nie przewiduje realizacji praktyk w ferie i/lub wakacje. 
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Poza feriami zimowymi i/lub wakacjami Praktyki mogą się odbywać: 

 w następujących terminach: 

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

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

 w dowolnym terminie. 

Preferujemy następujący tryb odbywania praktyk w przedsiębiorstwie (firmie) (można wybrać 
kilka): 

 weekendowy od ………….godz. do…………godz.; 

 w dni robocze od ………….godz. do…………godz.; 

 popołudniami od ………….godz. do…………godz.; 

 inny, jaki:………………………………………………………………………………... 

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

Stosujemy w przedsiębiorstwie (firmie) następujące  nowoczesne rozwiązania technologiczno-

organizacyjne2:  

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

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

Średni koszt opieki nad jednym praktykantem/tką wyceniamy na: 
…………………………… PLN netto  

……………..…………….. PLN brutto 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….złotych).  

Oświadczamy, iż: 

1. W przypadku spełniania warunków udziału, przystąpimy w okresie obowiązywania oferty do 
postępowania/postępowań na wybór Wykonawcy/ów praktyk zawodowych dla nauczycieli/ek i/lub 

instruktorów/ek praktycznej nauki zawodu w ramach projektu „HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE – 

pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w 
przedsiębiorstwach”, prowadzonego/ych w trybie zgodnym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U.2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).  

2. Zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w Zaproszeniu do współpracy wraz z procedurą 

pozyskiwania miejsc do realizacji krajowych praktyk zawodowych i nie wnosimy do nich zastrzeżeń 
oraz zdobyliśmy wiedzę niezbędną do złożenia niniejszej Oferty . 

3. Wyrażamy zgodę na umieszczenie profilu przedsiębiorstwa(firmy) na stronie internetowej 

projektu i/lub na stronie internetowej Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

4. Złożona Oferta współpracy jest ważna od dnia jej podpisania do dnia………………..3 

 
 

 

…………………………………… 
 Data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej 

                                                 
2
 Jeżeli nie stosuje się należy wpisać „nie dotyczy”. 

3
 Zastrzega się możliwość odrzucenia oferty, która jest ważna krócej, niż 1 rok od dnia jej podpisania. 


