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Załącznik nr 2 do SIWZ 

…………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                   (miejscowość, data) 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

I. Dane osoby składającej ofertę 

Imię i Nazwisko 

(Nazwa Firmy) 

 

Adres  

 

Telefon  

e-mail  

II. Oferta cenowa 

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanym  
w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie  kursów zawodowych dla uczestników  projektu  
nr RPLD.11.03.01-10-0050/16 „Buduj karierę podczas stażu”  realizowanego przez Zespół Szkół – Centrum 
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Działanie  XI.3. Kształcenie zawodowe 
oświadczam, że oferuję wykonanie usługi w zakresie: 

 CZĘŚCI 1 za cenę podaną w poniższej tabeli:  
Nazwa kursu/szkolenia 

Liczba godz. jednej 
edycji 

Cena jednej edycji 
kursu/szkolenia 

 w zł* 

Liczba 
edycji  

Kwota łączna  w zł.** 

1 2 3 4 

Kurs obsługi 
koparko – 
ładowarki 
(176 godzinny) ……………………… 6 …………………Słownie:……………………………………………………………………………… 

RAZEM …………………Słownie:……………………………………………………………………………… 
 

CZĘŚCI 2 za cenę podaną w poniższej tabeli:  
Nazwa kursu/szkolenia 

Liczba godz. jednej 
edycji 

Cena jednej edycji 
kursu/szkolenia 

 w zł* 

Liczba 
edycji  

Kwota łączna  w zł.** 

1 2 3 4 

MODUŁ A Kurs z 
zakresu Autodesk 
Revit (30 godzinny) ……………………… 

2 
…………………Słownie:……………………………………………………………………………… 

MODUŁ B Kurs 
tworzenia stron 
internetowych  
(30 godzinny) ……………………… 

2 

…………………Słownie:……………………………………………………………………………… 

MODUŁ C Kurs z 
wyk. programu 
Gestor GT, Subiekt 
GT. (30 godzinny) ……………………… 

2 

…………………Słownie:……………………………………………………………………………… 

MODUŁ D Kurs e-
sklep (40 godzinny) ……………………… 

2 …………………Słownie:……………………………………………………………………………… 

RAZEM …………………Słownie:……………………………………………………………………………… 
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CZĘŚCI 3 za cenę podaną w poniższej tabeli:  
Nazwa kursu/szkolenia 

Liczba godz. jednej 
edycji 

Cena jednej edycji 
kursu/szkolenia 

 w zł* 

Liczba 
edycji  

Kwota łączna  w zł.** 

1 2 3 4 

MODUŁ A Kurs 
grafiki 
komputerowej 
poziom podst. i 
zaawansowany. 
(100 godzinny) 

……………………… 2 …………………Słownie:……………………………………………………………………………… 

MODUŁ B Kurs z 
zakresu obsługi 
programu Adobe 
Photoshop  
(32 godzinny) 

……………………… 3 …………………Słownie:……………………………………………………………………………… 

RAZEM …………………Słownie:…………………………………………………………… 

*Podana cena jest ostateczna i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. 

** Aby uzyskać łączną kwotę należy pomnożyć wartość określoną w kolumnie nr 2 przez liczbę edycji określoną 

w kolumnie 3  przewidzianych dla poszczególnych modułów  

III. Oświadczam, że wybór mojej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego od całości ani części zamówienia, zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług (VAT) 

2016 (Dz.U. 2016, poz. 710) oraz ustawą Pzp 

IV. Ponadto oświadczam, że: 

 zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz ze wzorem umowy, przyjmuję 
określone w nich warunki i nie wnoszę do nich zastrzeżeń, 

  uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty, 

 zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących modułów zamówienia (wpisać jeśli 

dotyczy):  …………..………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 uważam się za związanego niniejszą ofertą w terminie wymienionym w SIWZ, 

 w przypadku uzyskania zamówienia zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie   
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 Jako osobę do kontaktów z Zamawiającym w ramach prowadzonego postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego wskazuję: 

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

adres poczty elektronicznej:………………………………………………………………… 

numer telefonu:……………………………………………………………….. 

 

Oferta zawiera …............... ponumerowanych stron.  

 

................................., dnia ..................................                                                         ..................................................... 
                                                                                                                                                                                              (podpis osoby uprawnionej)           


