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                                                Załącznik nr 1 do SWP 
         
Pieczęć firmowa oferenta 

                                                                                                                 ............................................ 
                                                                                                                       (miejscowość, data) 

 

                              
 

ZESPÓŁ SZKÓŁ – CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ I USTAWICZNEJ IM.MIKOŁAJA 
KOPERNIKA W RAWIE MAZOWIECKIEJ, UL ZWOLIŃSKIEGO 46 

 
 

                                            O F E R T A 
                                                                  

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

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

pełna nazwa oferenta 
 

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

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

dokładny adres oferenta 

 
REGON ………………………………………………………………… 
NIP ……………………………………………………………………… 
Internet : http:// ………………………………………………………… 
e-mail: …………………………………………………………………. 
numer kierunkowy: ……………………………………………………. 
Tel. ……………………………………………………………………… 
Fax ……………………………………………………………………… 
 
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu: na wynajem lokali do 
prowadzenia kuchni i stołówki przy internacie Zespołu Szkół –Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M.Kopernika w Rawie Maz . 
 

 
                                                  oferuję 

 wykonanie zamówienia, w związku z czym ustalam poszczególne ceny złożonej przez nas 
oferty: 
1.  Jestem zainteresowany/a/ wynajmem niżej wymienionych lokali: 
 
a/   Lokale znajdujące się na parterze budynku internatu o łącznej powierzchni                  

użytkowej 212,5m2               TAK,     NIE 

b/. Lokale znajdujące się poniżej parteru/piwnice/ w budynku internatu o łącznej powierzchni 

użytkowej  98,74m2                TAK,     NIE 
 
2. Cena czynszu  miesięcznego: dla lokali znajdujących się na parterze budynku internatu 
…………………zł brutto. 
(słownie:................................................................................................................................) 
tj................................zł netto + VAT  ……..% 
3. Cena czynszu miesięcznego dla lokali znajdujących się poniżej parteru/piwnice/ w budynku 
internatu…………zł brutto.  
(słownie: …………………………………………………………………………………………) 
tj. ………………… zł netto + VAT  ……..%   
4. Proponuję zatrudnienie …….. pracowników kuchni i stołówki na n/p warunkach: 
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………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… .                                                                                                                                                               
5..Cena dziennego wyżywienia  dla ucznia-mieszkańca internatu składającego się z trzech 
posiłków /śniadanie, 2-daniowy obiad, kolacja/ wynosi ………………zł brutto. 
(słownie:................................................................................................................................) 
tj.................................zł netto + VAT …….% 
 
6. Do oferty załączam przykładowy jadłospis rozpisany na …….. dni dla uczniów-mieszkańców 
internatu. 
 
7.  Oferuję wykonanie całości zakresu zamówienia w terminie wskazanym w SWP. 
 
8.   Oświadczam, że zapoznałem/am/  się ze Szczegółowymi Warunkami Przetargu    
      wraz z załączonymi do niej dokumentami ,nie wnoszę  do nich zastrzeżeń oraz, że    
      zdobyłem/am/ konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.  
 
9.  Oświadczam, że zawarty w SWP wzór umowy (załącznik nr 2) został przeze mnie      
     zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia    
     umowy na tych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.  
 
10.  Oświadczam, że akceptuję warunki postępowania. 
 
11.Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki SWP, tj.: 

a) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli   
      ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
a) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także 

dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
b) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

 
12. Oświadczam, że jestem ubezpieczony/a/ od odpowiedzialności cywilnej w związku  
       prowadzoną działalnością gospodarczą w ……………………………………………………   
       nr polisy     ……………………………………………………………………………………….. 
 
13. Zobowiązuję się, na żądanie zamawiającego, we wskazanym przez niego terminie,  
      udzielić wyjaśnień, złożyć lub uzupełnić dokumenty potwierdzające spełnienie warunków  
      udziału w postępowaniu, jeżeli ich nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem  
      postępowania.  
 
14. Oświadczam, że do kontaktów z zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym  
       zamówieniem upoważniam następujące osoby:  
      ………………………………………………………….. tel. …………………………………. 
      ………………………………………………………….. tel. …………………………………. 
 
15. Oświadczam, ze wszystkie zapisane strony mojej oferty łącznie z załącznikami są  
       ponumerowane i cała oferta składa się z ……..…… stron. 
 
 
 
 
Miejscowość, …………………….., dnia …………     ………………………………………………………. 

                                                                             /podpis oferenta lub os.przez niego upoważ/ 
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 ............................................................................                                                                                                                                                                                                    
                                                                              (podpis osoby/osób upoważnionych  

                                                                              do składania oświadczeń woli  w imieniu wykonawcy) 
 
 


