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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Informacja o Wykonawcy  

Nazwa 

Wykonawcy 
 

Siedziba, adres 

Wykonawcy 

 

 

 

Tel./fax  

E-mail  

 

 

 
Zajęcia odbywać się będą w:________________________________, ______km od Miasta Łosice 

 

 

 

1. Oświadczamy, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia.  

2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.  

3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków  Zamówienia tj. przez okres 30 dni od daty upływu terminu do składania ofert.  

4.  Oświadczamy, że zawarty w SIWZ opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy, 
dotyczący części zamówienia, o której udzielenie się ubiegamy, stanowiący odpowiedni 
Załącznik nr 9 do SIWZ  oraz Załącznik nr 9a do SIWZ został przez nas zaakceptowany i 
zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do podpisania umowy na zawartych 
w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  
5. Ww. warsztaty mają charakter usługi kształcenia zawodowego i będą finansowane w 
całości ze środków publicznych zgodnie z treścią art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U  z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) 

1. 2. 3. 4. 
część Nazwa Cena brutto w zł za jedną 

osobę 
(brutto = netto) 

Cena brutto zł za 12  osób 
(brutto = netto) 

1. 
 

Konstruowanie budżetu 
domowego 
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6. Osobą upoważnioną do bieżących kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy 
będzie…………………………………………………………………………………………………. 
Tel………………………………, mail:……………………………………….. 
7.Oświadczamy, że zamówienie wykonamy sami/przy udziale podwykonawców *. 
 1)……………………………………………………………………………………………. 

(zakres powierzonego zamówienia) 

 
2)……………………………………………………………………………………………. 

(zakres powierzonego zamówienia) 

 
8. Zgodnie z art. 8  ust. 3 ustawy PZP Wykonawca zastrzega , iż wymienione niżej 
dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ujawnione, a mianowicie: 
 1)……………………………………………………………………………………………… 
 2)…………………………………………………………………………………………….. 
 3)…………………………………………………………………………………………….. 
9. W sprawie podpisania umowy należy kontaktować się z 
…………………………………………………, tel.………………………………………………… 
10. Załączniki do niniejszej oferty: 
 1)……………………………………………………………………………………………… 
 2)…………………………………………………………………………………………….. 
 3)…………………………………………………………………………………………….. 
 4)…………………………………………………………………………………………….. 
 
11. Oferta została złożona na ………… kolejno ponumerowanych stronach. 
 

 

 

 

 
 
* niepotrzebne skreślić 

 
 

……………………………………. 
miejscowość i data 

 
 

……………………………………. 
podpis osoby/osób 

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy 

 


