Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik nr 1

__________________________________
Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 10 lipca 2013 r. nr 02/9.2/068/2013 w ramach projektu
„Wdrożenie programu rozwojowego Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Pucku”,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:
1.Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu
ofertowym w następujących cenach:
L.p. Nazwa pozycji

1

Cena netto
PLN

Cena brutto
PLN

Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i
wyrównawczych dla młodzieży z orzeczeniem o
niepełnosprawności, w roku szkolnym 2013/14 i
2014/15 w Szkole Przysposabiającej do Pracy w Pucku,
ul. Zamkowa 5:
1) zajęcia z komunikacji – 320 godzin,
2) zajęcia z przedsiębiorczości – 80 godzin,
3) zajęcia z ceramiki – 160 godzin,
4) zajęcia z introligatorstwa – 160 godzin,
5) zajęcia komputerowe – 320 godzin.

Słownie netto ………………………………………………………………………………………………………………………
Słownie brutto ………………………………………………………………………………………………………………………
2. Cena oferty łącznie jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w
związku z wykonaniem zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że uzyskałem(am) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i
złożenia niniejszej oferty.
5. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
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6. Potwierdzam prawdziwość informacji zawartych w niniejszej ofercie i zobowiązuję się do
przedstawienia dokumentów je potwierdzających na żądanie Zamawiającego.
7. Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
2) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych,
3) ………………………………………………………………………………………………
8. DANE OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO KONTAKTU ZE STRONY WYKONAWCY:
Imię i nazwisko

……………………………………………. stanowisko…………………………………………

Numer telefonu

…………………………………………….

.........................................
Miejscowość

...........................
Dnia

.................................................................
Czytelny podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

