Załącznik nr 1
...........................................................................
Nazwa wykonawcy/pełnomocnika, adres (pieczęć)

FORMULARZ OFERTOWY
_________________________________________________________________________________________________________________

pełna naz wa fi rm y ( Wykonawcy/pełnom ocni ka)
|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |___|___|___|_-_|___|___|___|_-_|___|___|_-_|___|___|
REGON
NIP
____ - ______
Kod

___________________________
miejscowość

___________________________________

____________________________________
ulica nr lokalu

______________________
województwo

_____________________________________________________________________

numer wpisu do ewidencji dz. gospodarczej

ewidencja prowadzona przez

_________________________________________
strona internetowa

______________________@_________________
e-mail

_______________________________

___________________________

__________________________

numer telefonu stacjonarnego
nr tel. komórkowego
Osoba do kontaktu: ______________________________________________________

numer faksu

1. Odpowiadając na ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod numerem
TIK/1/2018 oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z poniższym wyszczególnieniem (ofertą):
Cena jednostkowa

Przedmiot zamówienia

netto za szkolenie

-1-

Wartość oferty netto

-2-

Podatek

-3-

VAT
-4-

Wartość oferty brutto
-5-

Szkolenie I stopnia ………………… zł

TIK/1/2018

tj. ……. / za 1 osobę

- część 1 (BIOFEEDBACK)

Szkolenie II stopnia -

Cena oferty ………………… zł.
………………… zł.

…. % *

Słownie:
……………………………………………

………………… zł
tj. ……. / za 1 osobę

* W przypadku, gdy Wykonawca jest zwolniony z naliczania podatku VAT i w powyższym formularzu skalkuluje cenę oferty z pominięciem podatku
od towaru i usług, wówczas jest on zobowiązany do podania uzasadnienia i podstawy prawnej pod rygorem uznania oferty jako niezgodnej z
obowiązującymi przepisami i odrzucenia.
Wykaz posiadanego sprzętu, oprogramowania i innego wyposażenia przy użyciu którego będzie realizowane przyszłe świadczenie umowne – zgodnie
z pkt 2.3 lit. e) ogłoszenia.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Wypełnia Wykonawca)
................................., dnia ..................................

....................................................................
(podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

Projekt „TIK DLA ZSS2 – WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Cena jednostkowa

Przedmiot zamówienia

netto za szkolenie

-1-

Wartość oferty netto

-2-

Podatek
VAT

-3-

-4-

Wartość oferty brutto
-5-

Szkolenie I stopnia ………………… zł

TIK/1/2018

tj. ……. / za 1 osobę

- część 2 (TOMATIS)

Szkolenie II stopnia -

Cena oferty ………………… zł.
…. % *

………………… zł.

Słownie:
……………………………………………

………………… zł
tj. ……. / za 1 osobę

* W przypadku, gdy Wykonawca jest zwolniony z naliczania podatku VAT i w powyższym formularzu skalkuluje cenę oferty z pominięciem podatku
od towaru i usług, wówczas jest on zobowiązany do podania uzasadnienia i podstawy prawnej pod rygorem uznania oferty jako niezgodnej z
obowiązującymi przepisami i odrzucenia.
UWAGA:
Zgodnie z pkt 2.3 lit. f) ogłoszenia, iż szkolenie I stopnia będzie realizowane z uwzględnieniem usług towarzyszących:
- Należy podać nazwę i adres ośrodka szkoleniowego,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
- Należy podać nazwę i adres lokalizacji, w której realizowane będą dodatkowe usługi związane z noclegiem i wyżywieniem uczestników,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
(Wypełnia Wykonawca)

................................., dnia ..................................

....................................................................
(podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

2. Ponadto oświadczam że:
2.1. zapoznałem się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz z projektem umowy, przyjmuję określone w nich warunki i nie wnoszę
do nich zastrzeżeń.
2.2. SPEŁNIAM wszystkie warunki udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 5 z podpunktami oraz oświadczam, iż na
wezwanie Zamawiającego przedstawię w wyznaczonym terminie niezbędne dokumenty w celu wykazania spełniania określonych
warunków udziału w postępowaniu.
2.3. uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
2.4. uważam się za związanego niniejszą ofertą w terminie wymienionym w ogłoszeniu.
2.5. w przypadku uzyskania zamówienia zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu wskazanym przez
Zamawiającego.
3. Oferta zawiera …............... ponumerowanych stron.
................................., dnia ..................................

........................................................
(podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy)

Projekt „TIK DLA ZSS2 – WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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POUCZENIE.

Składając ofertę należy złożyć co najmniej następujące dokumenty:
1.

Formularz ofertowy w postaci załącznika nr 1

2.

Wykaz kadry dydaktycznej – wzór informacji stanowi załącznik nr 3

3.

Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – wzór informacji stanowi załącznik nr 4

4.

Oświadczenie Wykonawcy określające podstawy do zastosowania zwolnienia na naliczenia podatku VAT (jeżeli dotyczy)

5.

Aktualny CEIDG/KRS

6.

Pełnomocnictwo do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy)
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