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Załącznik nr 1 

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

Nazwa wykonawcy/pełnomocnika, adres (pieczęć) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

___________________________________________________________________________ 

pełn a nazw a f ir my ( Wyk on aw cy /p ełno mocnika)  

|__|__|__|__|__|__|__|__|__| |___|___|___|_-_|___|___|___|_-_|___|___|_-_|___|___|  

  REGON     NIP 

____ - ______     ___________________________  ____________________________________          ______________________ 

      K od                        miejscowość                                                   ulica  nr lokalu                                                województwo 

 ___________________________________  _____________________________________________________________________ 

numer wpisu do ewidencji dz. gospodarczej   ewidencja prowadzona przez 

_________________________________________  ______________________@_________________ 

strona internetowa      e-mail 

_______________________________  ___________________________ __________________________ 

numer telefonu stacjonarnego nr tel. komórkowego   numer faksu 

Osoba do kontaktu: ______________________________________________________ 

1. Odpowiadając na ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod 

numerem ZSP9/Aut/RPOWŁ/1/2019 oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia zgodnie z poniższym 

wyszczególnieniem (ofertą): 

 
................................., dnia ..................................          .................................................................... 
         (podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy) 

                                                             
1 Jeżeli Wykonawca posiada uprawnienie do nienaliczania podatku VAT lub jeśli cena oferty została obliczona z 
zastosowaniem preferencyjnej stawki podatku VAT – innej niż podstawowa (tj. 23%), wówczas Wykonawca zobowiązany 
jest złożyć stosowne oświadczenie (na własnym druku) lub przedstawić uzasadnienie prawne.  

Przedmiot zamówienia  Cena jednostkowa 

netto za szkolenie 

1 uczestnika 

Liczna 

uczestników 

Wartość oferty netto 

(należy pomnożyć 

wartości podane w 

kolumnach 2 i 3) 

Podatek 

VAT
1
 

Wartość oferty brutto  

(należy pomnożyć wartości 

podane w kolumnach 4 i 5, lub 

w przypadku zwolnienia z VAT 

lub stawki 0% - należy przepisać 

wartość podaną w kolumnie 4) 

- 1 - - 2 - - 3- - 4 - - 5 - - 6 - 

ZSP9/Aut/RPOWŁ/1/2019 ………………… zł. 40 …………… zł. …. % ...................zł 

Słownie...................................... 

Cena jednostkowa netto za 1 roboczogodzinę szkolenia 1 

uczestnika  ...................... zł  
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2. Ponadto oświadczam że: 

2.1. zapoznałem się z treścią ogłoszenia o zamówieniu z dnia 07.05.2019 r. 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 Ogłoszenia o zamówieniu z dnia 

07.05.2019 r. 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) 

 

 

 

 


