IN-II.272.1.2020

Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu

Pełna nazwa Wykonawcy
……………………………………………
adres siedziby Wykonawcy
kod ……………………………………….
ulica......................................................
miasto……………………………………
województwo …………………………..
nr telefonu ...........................................
nr fax ..................................................
adres e-mail …………………………….

FORMULARZ OFERTY
w postępowaniu prowadzonym w oparciu o art. 138o ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t. j. )
1.

Odpowiadając na Ogłoszenie o zamówieniu na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia
„Carving fruit” dla 30 uczniów Zespołu Szkół Nr 3 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku w ramach
mikroprojektu „Poprawa jakości edukacji specjalistycznej i zawodowej Zespołu Szkół Nr 3
i Zespołu Szkół Nr 4 w Jaśle oraz Spojena Skola w Svidniku”, Wykonawca składa ofertę na
wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu.

2.

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
cena brutto: ..................................... zł
(słownie złotych): ...............................................................................................................

3.

Oświadczamy,
że
przedmiot
27 – 28 – 29 - 30. 01. 2020 r.

zamówienia

zostanie

zrealizowany

w

terminie:

4.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem o zamówieniu i uznajemy się za związanych
określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. Oświadczamy, że uważamy się za
związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Ogłoszeniu o zamówieniu.

5.

Oświadczamy, że największa liczba przeprowadzonych szkoleń/kursów przez osobę wymienioną
w Wykazie osób zał. nr 2 wynosi: ………………… . (II kryterium oceny ofert).

6.

Wykonanie części zamówienia (określić zakres) ...................................................................
zamierzamy powierzyć podwykonawcom. (W przypadku braku określenia części zamówienia, które

Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom Zamawiający przyjmie, że Wykonawca całość
zamówienia wykona bez udziału podwykonawców).
7.

Oświadczam/Oświadczamy, że akceptuję/akceptujemy warunki płatności określone przez
Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu.

8.

Oświadczamy, że zawarte w Ogłoszeniu o zamówieniu postanowienia do umowy zostały przez nas
zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku udzielenia nam zamówienia, do zawarcia umowy
na wyżej wymienionych warunkach po otrzymaniu zawiadomienia o wyborze naszej oferty, nie
później niż do upływu terminu związania ofertą.

9.

Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy w imieniu Zamawiającego obowiązek informacyjny, o którym
mowa w art. 14 RODO, wobec osób fizycznych, których dane osobowe przekazałem/liśmy
Zamawiającemu w ofercie. Informację opracowano na podstawie klauzuli informacyjnej
zamieszczonej w Ogłoszeniu o zamówieniu Dział XVII i była ona kompletna, tzn. zawierała wszystkie
wymienione w art. 14 ust. 1 i 2, RODO dane.

10. Oświadczamy, że oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących
dokumentach: ……………………………………………………..
10. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy
adres:
………………………….………………………………………………………….……………………
11. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty na ……. stronach:
 …………………………………………………………………………………………………….…
 ………………………………………………………………………………………………….……
……………………… dnia ………… 2020 r.
…………………………………………………..
podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić

