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Załącznik nr 2 do SIWZ 

………………… 

……………….. 

Nazwa oferenta 

 

 

 

OFERTA WYKONAWCY 

 

 

          Do 

Zespół Szkół  

w Poniatowej 

ul. Fabryczna 16c 

24-320 Poniatowa 
 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym opublikowanego  

w Biuletynie Zamówień Publicznych dotyczącego wykonania zamówienia publicznego pod 

nazwą: przeprowadzenie usług szkoleniowych z matematyki dla klas 1, matematyka 

przygotowującej przed maturą, fizyki, chemii, języka angielskiego, przygotowywanie do 

egzaminów zawodowych oraz  zajęcia profilaktyczne, kółko matematyczne, kółko medialne, 

kółko Robot w  projekcie „Równe szanse – lepsze możliwości” Realizowany w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności  i jakości szkolnictwa zawodowego. 

 

1. SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze 

Specyfikacją Istotnych  Warunków Zamówienia. 

 

2. OFERUJĘ wykonanie całości zadania: przeprowadzenie usług szkoleniowych z 

…………………………………………………………………………………………

………...z wynagrodzeniem w kwocie ............................................................zł 

(podwójne brutto – wraz obciążeniami leżącymi po stronie płatnika) 

słownie...............................................................................................................zł 

(podwójne brutto – wraz obciążeniami leżącymi po stronie płatnika) 

 

3. OFERUJĘ wykonanie całości zadania: przeprowadzenie usług szkoleniowych z 

……………………………………………………………………………………… z 

wynagrodzeniem w kwocie .............................................................................zł 

(podwójne brutto – wraz obciążeniami leżącymi po stronie płatnika) 

słownie............................................................................................................zł 

(podwójne brutto – wraz obciążeniami leżącymi po stronie płatnika). 

 

4. OFERUJĘ wykonanie całości zadania: przeprowadzenie usług szkoleniowych z 

…………………………………………………………………………………………  

z wynagrodzeniem w kwocie ................................................................zł (podwójne 

brutto – wraz obciążeniami leżącymi po stronie płatnika) 

słownie............................................................................................................zł  

(podwójne brutto – wraz obciążeniami leżącymi po stronie płatnika). 
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5. OFERUJĘ wykonywanie w całości zadania samodzielnie stanowiącej przedmiot 

umowy w terminie: 

 – od daty podpisania umowy do 30.06.2014 r. 
 

6. OŚWIADCZAM, że cena podana w pkt 2 zawiera wszystkie koszty wykonania 

zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

 

7. OŚWIADCZAM, iż podana cena przez cały okres realizacji zamówienia nie ulegnie 

podwyższeniu a pozostałe parametry nie ulegną zmianie na niekorzyść 

Zamawiającego. 

 

8. OŚWIADCZAM, że zapoznałem/am się ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami 

i zasadami  postępowania. 

 

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

zmiany sytuacji przedstawionej w moich dokumentach załączonych do oferty 

natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego.  

 

10. OŚWIADCZAM, że zapoznałem/am się z wzorem umowy, określonym 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz innymi dokumentami 

przetargowymi i zobowiązuję 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. 

 

 

 

 

 Dnia 

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

 

 

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

(nazwa i adres oferenta) 

 

 


