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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 

             

 Załącznik nr 1 do SIWZ – WZÓR  formularza ofertowego 
 
 

…………………………………. 
pieczęć wykonawcy 

 
OFERTA 

Nazwa Wykonawcy 
........................................................................................................................................ 
 
....................................................................................................................................... 
 
REGON..............................................................NIP………….....……………………….. 
 
Adres.............................................................................................................................. 
 
powiat ................................................ województwo……………………………………..  
 
tel. ........................................... fax. ………………………… e-mail. ............................. 
 
 
Zgłaszam/my/ przystąpienie do przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Zespół Szkół – 
Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. M. Kopernika w  Rawie Mazowieckiej na realizację 
zadania : 

Zorganizowanie i przeprowadzenie 14 kursów, ukierunkowanych na podniesienie zdolności uczniów  

i uczennic do przyszłego zatrudnienia, dla uczestników projektu Zyskaj więcej w szkole zawodowej. 

Projekt realizowany przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja 

Kopernika w Rawie Mazowieckiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  

w regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, nr Konkursu 

POKL/I/9.2./10 

 
 i składam/my/  niniejszą ofertę 
Wypełnić stosownie do części zamówienia, na którą składana jest oferta.  
 
Część zamówienia ……………………… 
 

1. Cena brutto (w tym należny podatek) za przeprowadzenie kursu zawodowego  
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z jego przeprowadzeniem,  
a zwłaszcza kosztów materiałów dydaktycznych i egzaminów 

 
 wynosi: ……………………PLN, (słownie: …………………………………………………………) 
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2. Oświadczam/my/, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia   

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 
3. Oświadczam/my/, że wyrażam zgodę na związanie ofertą w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od 

daty upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert. 
4. Oświadczam/my/ że zamówienie zrealizujemy z udziałem podwykonawców / bez udziału     
     podwykonawców*- zakresy prac przewidzianych do wykonania przez poszczególnych   

podwykonawców zostały określone w załączniku nr ………… do oferty. 
 
Oświadczamy, że wszystkie dane zawarte w złożonej ofercie są aktualne na dzień 
składania  oferty. 
 

 

 

 

 

załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

1) ……………………………………. 

2) ……………………………………. 

3)…………………………………….. 

4)…………………………………….. 

5)……………………………………. 

6)……………………………………. 

 
 
 
......................... dnia ............................                               ...................................................................... 

                                                                    podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej 
                                                                         do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
*- niepotrzebne skreślić 


