Załącznik nr 1 do siwz

FORMULARZ OFERTY
do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego nr 271/2/2013 na:
Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć dydaktycznych, kółek zainteresowań,
warsztatów, doradztwa zawodowego, zajęć integracyjnych z psychologiem i pedagogiem
w Szkole Podstawowej w Oblęgorku, Gimnazjum w Oblęgorku oraz Szkole Podstawowej w
Chełmcach w ramach projektu, pn. „ Wspólnie osiągniemy sukces” ” o numerze
identyfikacyjnym WND-POKL.09.01.02-26-041/13, finansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic z jakości usług edukacyjnych.
My/ ja niżej podpisani/ny: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………..
działając w imieniu i na rzecz ………………………………………………………………….
pełna nazwa wykonawca, adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail

………………………………………………………………………………………………..…
W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy:……
………………………………………………………………………………………………..…
pełna nazwa pełnomocnika wykonawca, adres, nr telefonu, nr faksu, e-mail

w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty, składam(y) niniejszą ofertę na:
Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć dydaktycznych, kółek zainteresowań,
warsztatów, doradztwa zawodowego, zajęć integracyjnych z psychologiem i pedagogiem
w Szkole Podstawowej w Oblęgorku, Gimnazjum w Oblęgorku oraz Szkole Podstawowej w
Chełmcach w ramach projektu, pn. „ Wspólnie osiągniemy sukces” ” o numerze
identyfikacyjnym WND-POKL.09.01.02-26-041/13, finansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2.
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic z jakości usług edukacyjnych.
Wartość brutto za całość zamówienia, w PLN …………………….,
słownie:
…………….………………………………………………………………………
…………………………………………………...…………………………………………
w tym stawka podatku VAT …… % (jeżeli wykonawca jest płatnikiem podatku VAT)

1. Cena oferowanego przedmiotu zamówienia obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia
opisany w SIWZ.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, w
tym także wzorem umowy i nie wnosimy, żadnych zastrzeżeń.
3. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert.
4. W przypadku wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej
z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
5. Oświadczamy, że przy określaniu kosztów wykonania przedmiotu umowy
uwzględniliśmy wszelkie koszty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.
6. Oświadczamy, że następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć
podwykonawcy(om)**:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
** Jeżeli wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcom.
7. Ofertę sporządzono na ………… stronach ponumerowanych kolejnymi numerami***.
*** należy wpisać ilość stron
Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
L.p.
Nazwa oświadczenia / dokumentu
Nr strony
w ofercie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

………………… dnia ……………2013r.

............................................
(pieczęć/podpis osób uprawnionych
do składania oświadczeń woli)

