
 

 

 

WOM.TIK.ZP-I/2012                                                                                                     Załącznik nr 1 do SIWZ 

 
 

FORMULARZ  OFERTY 
 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

Adres*: .................................................................................. 

TEL.* .........…………................………………………………………………. 

REGON*: …………………................………………………………………… 

NIP*: …………………………………................……………………………… 

FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję .................................................. 

 
Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim 
ul. Łokietka 23 
66-400 Gorzów Wielkopolski 
Tel. 95 7216110 
Fax. 95 7216112 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: 

organizację i przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli zgodnie ze standardami Europejskiego 

Certyfikatu Kompetencji Informatycznych – ECCC w ramach projektu „Rozwój umiejętności w zakresie 

technologii informacyjno-komunikacyjnych nauczycieli województwa lubuskiego” – Priorytet IX 

„Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry 

systemu oświaty” 

 

1. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia . 

3. Oświadczamy, że podane ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający  
w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
 

 Cena brutto za realizację całego zamówienia – zgodnie z opisem zawartym w SIWZ  
i okresem trwania umowy wynosi: ........................................ zł  
(słownie:  ……….………………………………………………………………………………….) 

 W skład ceny brutto wchodzi: 

o koszt szkoleń: ………………………………………………… zł 

o koszt materiałów dla uczestników …………………………. zł 

o koszt certyfikacji ……………………………………… zł 



 

 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotowego postępowania. 

7. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego 

przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

8. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert. 

9. Oświadczamy, iż przewidujemy / nie przewidujemy** powierzenie podwykonawcom realizacji 

zamówienia w części ……………………………………………………………. . 

10. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 

11. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do 

zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

12. Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. 

13.  WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________ 

14. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować do: 

Imię i nazwisko: …………………………………………………….… 

Adres: …………………………………………………………….……. 

Telefon ………………….…….. fax ………………………………..… 

 

 

 

_________________ dnia ___ ___ 2012 roku 

 

 

 

_______________________________ 
                                                                                   podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) 
             ..                                                                            do reprezentowania Wykonawcy 
 
Informacja dla Wykonawcy: 
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy. 
*   w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika  Wykonawcy. 
** niepotrzebne skreślić 


