
 

 

 

 

Projekt „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 

9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. 

 

Projekt realizowany przez Powiat Świdnicki/Zespół Szkół nr 1 im. C. K. Norwida w Świdniku  

Załącznik nr 2 do SIWZ 
Znak sprawy: POKL.09.02.00-06-111/10/150 
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FORMULARZ OFERTOWY 
               
 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych 

dotyczącego wykonania zamówienia publicznego pod nazwą: 
 

Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczestników projektu pt. 

„Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę" współfinansowanego przez Unię Europejską w 

ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji 

w regionach, Działanie 9.2.Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” 

 

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w części nr ………….. zgodnie ze 

Specyfikacją Istotnych Warunków  Zamówienia.   

 

2. Za wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem zajęć ustala się wynagrodzenie 

w kwocie do …….….. brutto za godzinę lekcyjną zajęć (w tym: wynagrodzenie netto, 

składki emerytalne, rentowe, wypadkowe, na Fundusz Pracy, zdrowotne oraz pochodne 

pracodawcy). 

 

3. Za wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem zajęć  łączne wynagrodzenie 

Wykonawcy w projekcie wynosić będzie w kwocie do .......................... zł (brutto) 

słownie......................................................................................................................................

...)  

(w tym podatek Vat.  – ................%.w kwocie 

..................................................................................zł).  

 

4. Oferuję wykonywanie całości zadania stanowiącej przedmiot umowy w terminie: 

od podpisania umowy do 10.06.2013 r. 

 

5. Informuję, że płatności regulowane będą na nasz rachunek bankowy numer:  

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

prowadzony przez .................................................................................................................... 

 

6. Oświadczam, że cena podana w pkt 3 zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

 

7. Oświadczam, iż podane ceny przez cały okres realizacji zamówienia nie ulegną 

podwyższeniu a pozostałe parametry nie ulegną zmianie na niekorzyść Zamawiającego. 
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8. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznaję 

się za związanego określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

 

9. Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany 

sytuacji przedstawionej w dokumentach załączonych do oferty natychmiast poinformuję 

o nich Zamawiającego.  

 

10. Oświadczam, że zapoznałem się z wzorem umowy, określonym w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, oraz innymi dokumentami przetargowymi i zobowiązujemy się, 

w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, 

na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

 

11. Oświadczam, że Wykonawca zamówienia, posiada wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

 

12. Zamówienie zrealizuję sam/przy udziale podwykonawców.  

      

 Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 

 

a) .......................................................................................................................................   

                                             (opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

 

b) .......................................................................................................................................   

                                            (opis zamówienia zlecanego podwykonawcy) 

 

 

 Dnia ...............................................................                                        

(podpis Wykonawcy lub 

upełnomocnionych przedstawicieli firmy 

oferenta wraz ze stemplem imiennym) 

 

 

 

 


