Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

„Szkoła Dobrego Smaku Twoją przyszłością”
załącznik nr 1

Formularz ofertowy *)
Ja / My, niżej podpisany / i **) .............................................................................................
działając w imieniu i na rzecz: ......................................................................................................
( pełna nazwa wykonawcy )

......................................................................................................................................................
( adres siedziby wykonawcy )

REGON:

NIP:

-

-

-

Adres e-mail: .....................................................................*)
Osobą upoważnioną przez wykonawcę do kontaktowania się z Zamawiającym jest *) :
Imię i nazwisko ........................................................
tel. .................................................................

W

nawiązaniu

do

ogłoszenia

stanowisko .........................................................

e-mail. .........................................................................

o

zamówieniu

dotyczącego

postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest:

„PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA AUTORSKICH PROGRAMÓW NAUCZANIA
UKIERUNKOWANYCH NA PRZEDMIOTY ZAWODOWE DLA UCZNIÓW
TECHNIKUM NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W TYCHACH”
Nr sprawy: 2.PN.2012

składam /y **) niniejszą ofertę i oferuję /my **) wykonanie zamówienia, zgodnie
z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, za cenę:

ZADANIE

Cena za 1 godzinę zajęć

Cena za realizację całości

NR

dydaktycznych

przedmiotu zamówienia

( z pod. VAT )

( z pod. VAT )

ZADANIE
NR 1 **)

………………..………. zł.

………………..………. zł.

Kwota słownie (z pod. VAT): …………………..

Kwota słownie (z pod. VAT): ……………

…………………………………………………….

…………………………..…………………

…………………………………………………….

……………………………………………..

…………………………………………………….

……………………………………………..

*) - należy wypełnić
**) - niepotrzebne skreślić
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ZADANIE
NR 2 **)

………………..………. zł.

………………..………. zł.

Kwota słownie (z pod. VAT): …………………..

Kwota słownie (z pod. VAT): ……………

…………………………………………………….

…………………………..…………………

…………………………………………………….

………………………………..……………

…………………………………………………….

…………………………………..…………

1. Termin realizacji zamówienia:
ZADANIE NR 1 i 2: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.05.2013 r.
2. Termin płatności: wg wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.
3. Oświadczam /y, że uważam /y się związany /i niniejszą ofertą przez okres wskazany
w SIWZ **).
4. Zamówienie wykonamy sami /z udziałem podwykonawców **)
..................................................................................................................................................
( zakres prac powierzony podwykonawcom )

5. Oświadczam /y, że zapoznałem /liśmy się z treścią wzoru umowy (załącznik nr 7 do SIWZ)
i akceptujemy jego treść **).
6. W przypadku wygrania postępowania podpiszę /my **) umowę na warunkach określonych
w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
7. Osobą upoważnioną do podpisania umowy jest:

................................................................................................................................. *)
( imię i nazwisko, stanowisko )

Tel. ....................................................... , e-mail. …........................................................ *)
8. Wszystkie dokumenty i oświadczenia załączone do oferty stanowią jej integralną część.

...................................., dnia ................................................

........................................................................................
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania
wykonawcy lub upoważnionej do występowania w jego imieniu

*) - należy wypełnić
**) - niepotrzebne skreślić
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