
 

1        Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

                                                                           

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

................................................................................................                                                                                  …………………………........................................ 
                (pieczątka nagłówkowa wnioskodawcy)                                                                                                                      (miejscowość i data) 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
ZAMAWIAJĄCY: 
Gmina Tczów 
Tczów 124, 26-706 Tczów, www.tczow.pl 
tel. 48 676 80 23, fax: 48 676 80 22 
NIP: 811-17-14-505 
REGON: 670224031 

   

WYKONAWCA: 
 
Nazwa............................................................................................................................................ 
 
Siedziba......................................................................................................................................... 
 
Nr telefonu: ......................................   Nr faksu: ............................ e -mail................................... 
 
NIP...............................................................REGON...................................................................... 
 
 
W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego w postępowaniu o udzielenie  zamówienia 
publicznego  na Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych  w ramach projektu pn.: 
„Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Tczów”  oferujemy wykonanie zamówienia 
nr ………………….... jak niżej: 
 

Zobowiązanie oferenta: 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia  zgodnie z zakresem i wymogami SIWZ.  

Numer części 
zamówienia 

Szacunkowa 
liczba godzin 

w okresie 
realizowania 

projektu 
(zgodnie 
ze SIWZ) 

Cena brutto 
za jedną godzinę 

w złotych 

Razem brutto w złotych 
(2 x 3) 

(wpisać liczbowo i słownie) 

1 2 3 4 
    

.............................................................zł, 

słownie:.................................................... 

................................................................ 
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Do powyższej kwoty doliczony został podatek VAT w wysokości .......% / nie został doliczony podatek VAT 

z uwagi na zwolnienie z obowiązku jego naliczania.* 

Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z wymogami 

specyfikacji i jest ofertą ostateczną. 

 

1. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że uzyskaliśmy niezbędne informacje 

do przygotowania oferty. 

2. Uważam(y) się za związanego z niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

3. Oświadczam(y), że zapoznałem/(liśmy) się z postanowieniami umowy (załącznik nr 6 – projekt umowy), 

które zostały zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się w przypadku 

wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego; 

4. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

5. Załącznikami do niniejszej oferty są : 
a) ................................................................................................................ 

b) ................................................................................................................ 

c) ................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
............................, dn. ...........................      ................................................................................. 
                                                                                        (Pieczęć i podpis upełnomocnionego 
                                                                                                  przedstawiciela wykonawcy) 

 
 

* niepotrzebne skreślić                                                                                            


