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Projekt wspó finansowany przez Uni  Europejsk  w ramach Europejskiego Funduszu Spo ecznego. 

 

 
 Za cznik nr 1 

Dane Wykonawcy (imi  i nazwisko lub firma): ........................................................................................  

Siedziba/adres zamieszkania Wykonawcy …………………………………………………………………….  

NIP....................................................................... REGON………….......................................................  

tel. ......................................................... fax.....................................................  

e-mail ……………………………… 

 
 
 Oferta  
 
Sk adaj c ofert  w trybie przetargu nieograniczonego na: zapewnienie noclegów i wy ywienia  dla 
grupy 30 uczniów oraz 3 opiekunów i 2 kierowców podczas sta y zagranicznych  w Dessau - Roßlau 
(Niemcy) w ramach  projektu Mechatronik zawód przysz ci. Projekt realizowany przez Zespó  
Szkó  – Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Miko aja Kopernika w Rawie Mazowieckiej 
wspó finansowany przez Uni  Europejsk  ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego  
w ramach Priorytetu IX Rozwój wykszta cenia  i kompetencji w regionach Dzia ania 9.2 Podniesienie 
atrakcyjno ci i jako ci szkolnictwa zawodowego. 

oferuj  realizacj  zamówienia: 

Warto  osobodnia:  
 
- bez podatku VAT ................. z  (s ownie: …………………………………………………………………..)  

- z podatkiem VAT................ z  (s ownie: ………………………………………………………..................) 

a) dla dwutygodniowego sta u j zykowego 
czna warto  us ugi bez podatku VAT: ................. z  (s ownie ..........................................................) 

Warto czna us ugi z podatkiem VAT: ................. z  (s ownie: ……………………. ……………………)  

w tym podatek VAT w stawce: ………… % 

b) dla tygodniowego sta u zawodowego 
czna warto  us ugi bez podatku VAT: ................. z  (s ownie ..........................................................) 

Warto czna us ugi z podatkiem VAT: ................. z  (s ownie: ……………………. ……………………)  

w tym podatek VAT w stawce: ………… % 

 
wiadczam, i  cz  zamówienia powierz  podwykonawcom / nie powierz  podwykonawcom*  

Powierz  nast puj cy zakres prac podwykonawcom*:  
 …………………………………………………………………………………………………………………..  

 …………………………………………………………………………………………………………………..  
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wiadczam, e:  

 
1. Zamówienie wykonane zostanie w okresie: 

 dwutygodniowy sta  j zykowy w terminie 22.01 – 03.02.2012r. 
 tygodniowy sta  zawodowy w terminie 24 – 29.06.2012r. 

Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do zmiany w/w terminów w przypadku zaistnienia 
nieprzewidzianych okoliczno ci. 
2. Zapozna em si  z SIWZ, nie wnosz  do niej zastrze  oraz zdoby em wszelkie informacje 

potrzebne do w ciwego opracowania oferty. 
3. Zapozna em si  z istniej  dokumentacj  oraz zdoby em wszelkie informacje, które pozwalaj  mi 

 pe  ofert .  
4. Uwa am si  za zwi zanego ofert  przez okres wskazany w SIWZ 
5. Akceptuj  zawarty w za czniku nr 6 projekt umowy. Zobowi zuj  si  w przypadku wyboru mojej 

oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej okre lonych, w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiaj cego.  

 
Wyra am zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej ofercie w zakresie 
niezb dnym do przeprowadzenia post powania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie  
z ustaw  o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 roku (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 
926 z po n. zm.)  
 
Do oferty za czam nast puj ce dokumenty:  
 
……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

 
 

 
 
 

……..…………………………………………  
(piecz , podpis Wykonawcy) 


