
 

Projekt „Mechatronik zawód przysz ci ”  o numerze WND-POKL.09.02.00-10-096/10  
realizowany w ramach Dzia ania 9.2 Priorytetu IX       

 

 

 
Za cznik nr 1 

Dane Wykonawcy:  

Imi  i nazwisko: …………………………………………  

Adres: ……………………………………………………  

……………………………………………………………  

Telefon: ………………………………………………….  

 Oferta  
Nawi zuj c do og oszenia o przetargu nieograniczonym sk adam swoj  ofert  na wykonanie 
zamówienia:  
Transport  uczniów na zaj cia zawodowe, wycieczki, oraz sta e zagraniczne w ramach  projektu 
Mechatronik zawód przysz ci. Projekt realizowany przez Zespó  Szkó  – Centrum Edukacji 
Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej wspó finansowany przez Uni  
Europejsk  ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój 
wykszta cenia  i kompetencji w regionach Dzia ania 9.2 Podniesienie atrakcyjno ci i jako ci 
szkolnictwa zawodowego 

Oferuj  
 
 us ug  transportu uczestników w/w projektu wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego Programu Operacyjnego Kapita  Ludzki, wed ug 
nast puj cej ceny brutto za kilometr przejazdu, obejmuj cej ca  przedmiotu zamówienia, 
wszystkie koszty i sk adniki niezb dne do wykonywania przedmiotu zamówienia, w tym koszty 
ubezpieczenia spo ecznego Wykonawcy (podanej z dok adno ci  do dwóch miejsc po przecinku): 
 
Cze  I ……………………z               s ownie ……………………………………………………………….. 
 
Cze  II  …………………   z              s ownie ……………………………………………………………….. 
 

wiadczam, e:  
1. Zamówienie wykonane zostanie w terminie od dnia zawarcia umowy do 31.03.2013r.  

wg harmonogramu przedstawionego przez Zamawiaj cego po post powaniu przetargowym.  
2. Zapozna em si  z SIWZ, nie wnosz  do niej zastrze  oraz zdoby em wszelkie informacje 

potrzebne do w ciwego opracowania oferty. 
3. Zapozna em si  z istniej  dokumentacj  oraz zdoby em wszelkie informacje, które pozwalaj  mi 

 pe  ofert .  
4. Uwa am si  za zwi zanego ofert  przez okres wskazany w SIWZ 
5. Akceptuj  zawarty w za czniku nr 7 projekt umowy. Zobowi zuj  si  w przypadku wyboru mojej 

oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej okre lonych, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiaj cego.  

6. Wyra am zgod  na dokonanie zap aty nale no ci przelewem w terminie 14 dni licz c od daty 
dostarczenia poprawnie wystawionych faktur VAT.  

 
Wyra am zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie w zakresie 
niezb dnym do przeprowadzenia post powania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie  
z ustaw  o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 
926 z po n. zm.)  
 

……..…………………………………………  
(piecz , podpis Wykonawcy) 


