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                                         Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

 

 

 
............................................... 

  ( pieczęć wykonawcy) 

 
 

FORMULARZ OFERTY 

 
 

Nazwa Wykonawcy/Imię i Nazwisko....................................................................... 

Adres Wykonawcy ................................................................................................ 

Numer telefonu/nr faksu …….……………………………………………………….  

e-mail   ……………………………………………………………………. 

NIP:   ……………………………………………………………………. 

nr konta Wykonawcy ………………………………….………………………………..  

w banku    ………………………………………………………..………….. 

Osoba umocowana (uprawniona) do reprezentowania Wykonawcy: 

Imię i nazwisko ……………………………………………………………………. 

Adres   ……………………………………………………………………. 

Numer telefonu/numer faksu ……………………………………………………. 

e-mail   ……………………………………………………………………. 

Podstawa umocowania  
do reprezentowania Wykonawcy …………………………………………………… 
 
Oferuję(emy) zrealizowanie przedmiotu zamówienia: Usługi edukacyjne obejmujące 

przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Kompetentny Przywidz” Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie: 9.6 „Upowszechnienie uczenia się 

dorosłych” Poddziałanie 9.6.2 „Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i 

znajomości języków obcych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013. 
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W okresie od podpisania umowy do 31.05.2014r. 

 

1. zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ: 
 
 
część I pełnienie funkcji lektora j. angielskiego dla dorosłych w  Zespole Szkół w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047    

Przywidz,  zajęcia dla 2 grup dorosłych, łącznie 240 godzin. 

w zakresie objętym SIWZ za kwotę: 
 

Zakładana liczba godzin 
Cena za 1 godzinę zajęć 

[zł] 
Cena łączna brutto [zł] 

poz. 1 x poz. 2 

1 2 3 

 
240 

 
  

 
Słownie (poz. 3 tabeli): ………………………………………………………………………………… 
 
Zajęcia będzie prowadził/a …………………………………………………………….. 
 
Oświadczam(y), że: 

zamówienie wykonam(y) samodzielnie / część zamówienia zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcy(om)*: 

 
Lp. zakres prac powierzony podwykonawcy 

 
1. 

 

 
2. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 
 

1) część II pełnienie funkcji lektora j. niemieckiego  dla dorosłych w  Zespole Szkół w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 

83-047 Przywidz, zajęcia dla 2 grup dorosłych, łącznie 180 godzin  
w zakresie objętym SIWZ za kwotę: 
 

Zakładana liczba godzin 
Cena za 1 godzinę zajęć 

[zł] 
Cena łączna brutto [zł] 

poz. 1 x poz. 2 

1 2 3 

 
180 

 
  

 
 

Słownie (poz. 3 tabeli): ………………………………………………………………………………… 
 

Zajęcia będzie prowadził/a (imię i nazwisko) ……………………………………………………….. 
 
Oświadczam(y), że: 
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zamówienie wykonam(y) samodzielnie / część zamówienia zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcy(om)*: 

 
 

Lp. zakres prac powierzony podwykonawcy 

 
1. 

 

 
2. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 
3) część III pełnienie funkcji trenera szkoleń ECDL dla dorosłych w  Zespole Szkół w Przywidzu, ul. Szkolna 1, 83-047 

Przywidz, zajęcia dla 2 grup dorosłych, łącznie 240 godzin  
w zakresie objętym SIWZ za kwotę: 
 

Zakładana liczba godzin 
Cena za 1 godzinę zajęć 

[zł] 
Cena łączna brutto [zł] 

poz. 1 x poz. 2 

1 2 3 

 
240 

 
  

 
Słownie (poz. 3 tabeli): ………………………………………………………………………………… 

 
Zajęcia będzie prowadził/a (imię i nazwisko) ……………………………………………………….. 

 
Oświadczam(y), że: 

zamówienie wykonam(y) samodzielnie / część zamówienia zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcy(om)*: 

 
Lp. zakres prac powierzony podwykonawcy 

 
1. 

 

 
2. 

 

*niepotrzebne skreślić 

 
 

 
 
Oświadczam(y), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne 
do zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego. 
  

2. Składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia*. 

3. Jestem(śmy) związany(i) niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
4. Zapoznałem/am(liśmy) się ze SIWZ i wzorem umowy i przyjmuję(emy) te dokumenty bez 
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zastrzeżeń. 
5. Ww. zamówienie zrealizuję(emy) w nieprzekraczalnym terminie od dnia zawarcia umowy 

do dnia 31.05.2014 roku. 
6. Oświadczam(y), że otrzymałem(liśmy) konieczne informacje do przygotowania oferty. 
7. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / Wskazane poniżej 
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być 
one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania* (*niepotrzebne 

skreślić). 
 

Lp. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 
Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) 

od do 

1. 
 
 

  

2. 
 
 

  

 
8. Oferta zawiera ……….. kolejno ponumerowanych stron. 
9. Oferta składa się z niniejszego formularza ofertowego oraz z: 

1) ……………………………………………………………………………………………… 

2) ……………………………………………………………………………………………… 

3) ……………………………………………………………………………………………… 

4) ……………………………………………………………………………………………… 

5) ……………………………………………………………………………………………… 

6) ……………………………………………………………………………………………… 

7) ……………………………………………………………………………………………… 

8) ……………………………………………………………………………………………… 

 
 
…………………………….., dnia …………………… 

(miejscowość) 

 
 

........................................................................ 
(podpis i pieczęć Wykonawcy) 


