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Załącznik nr 2  

…………………………………………………………………… 
                                                                                                                                                   (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 zamówienia na podstawie przepisów art. 138o ustawy Pzp na przeprowadzenie  kursów zawodowych 
dla uczestników  projektu   nr RPLD.11.03.01-10-0038/17 „Motoryzacja moja pasja” 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 

MODUŁ A (dla ucznia) Kursy  
spawania metodą TIG łącznie z 
egzaminem państwowym dla 
grupy 10 osobowej ……………………… 4 …………………Słownie:………………………………………………………………… 

MODUŁ A (dla nauczyciela) 
Kursy  spawania metodą TIG 
łącznie z egzaminem 
państwowym dla grupy 3 
osobowej ……………………… 1 …………………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 w części 1 

 

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 prawo 
jazdy kat. B  (60 
godz.) dla grupy 10 
osobowej ……………………… 1 …………………Słownie:……………………………………………………………………………… 

MODUŁ B. Kurs 
kwalifikacja wstępna 
pełna  (280 godz.) dla 
grupy 10 osobowej ……………………… 3 …………………Słownie:……………………………………………………………………………… 
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MODUŁ C Kurs prawo 
jazdy kat. C+E 
 (50 godz.) dla grupy 
10 osobowej ……………………… 3 …………………Słownie:……………………………………………………………………………… 

MODUŁ D Akademia 
bezpiecznej i 
ekonomicznej jazdy 
(15 godz.) dla grupy 
10 osobowej ……………………… 4 …………………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 w części 2 

III. 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 

Cześć 3.  Kurs z zakresu 
uprawnień SEP (dla nauczycieli) 
Kurs 44 godzinny dla grupy 4 
osobowej ……………………… 1 …………………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 części 3 

IV. 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 (t.j Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2174 z późn.zm.). 
V. Oświadczam, że składając ofertę spełniam kryteria dodatkowe określone w ogłoszeniu o zamówieniu w 

rozdz. XIII pkt 2 lit b) dotyczące zdawalności egzaminów zewnętrznych:  

 

W CZĘŚCI 1  

Nazwa egzaminu zewnętrznego 
Poziom zdawalności egzaminu zewnętrznego podstawie wyników 
uzyskanych w ostatnim roku (t.j. I półrocze 2018 i II półrocze 2018) 

egzamin państwowy spawacza 

 

 
W CZĘŚCI 2  

Nazwa egzaminu zewnętrznego 
Poziom zdawalności egzaminu zewnętrznego podstawie wyników 
uzyskanych w ostatnim roku (t.j. I półrocze 2018 i II półrocze 2018) 

egzamin państwowy praktyczny dla kat. B  

 

egzamin państwowy praktyczny dla kat. C  

 

UWAGA: Do oferty należy załączyć dokumenty wymagane przez Zamawiającego na potrzeby przyznania punktacji 
w kryterium oceny ofert określonego w ogłoszeniu w rozdz. XIII pkt 2 lit b) – sposób oceny kryterium   
i przyznawania punktów został określony w rozdz. XIII pkt.2 - 4 z podpunktami.   

VI. Ponadto oświadczam, że: 

 zapoznałem się z ogłoszeniem o zamówieniu, ze szczegółowym opisem przedmiotu 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):  …………..………..………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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 uważam się za związanego niniejszą ofertą w terminie wymienionym w ogłoszeniu o zamówieniu 

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

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

 

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


