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Załącznik nr 3  

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

FORMULARZ OFERTOWY 

I. Dane Wykonawcy 

Nazwa Wykonawcy 
 

NIP Wykonawcy 
 

Adres Wykonawcy: 
 

Adres e-mail Wykonawcy: 
 

Telefon: 
 

 

II. Oferta cenowa 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na na dostawę nowej odzieży roboczej/ochronnej w  ramach 
projektów realizowanych przez Zespół Szkół – Centrum Edukacji Zawodowej  
i Ustawicznej im. Mikołaja Kopernika w Rawie Mazowieckiej, współfinansowanych 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 dostawy za kwotę  podaną w poniższej tabeli: 

 

Części Wartość 
netto  w zł 

Wartość 
brutto 

Wartość brutto słownie 

Część 1 
 
 

 

 

Część 2 
   

Część 3 
   

Część 4 
   

RAZEM 
 

 

 

Ceny wskazane w tabeli powyżej uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją umowy. 

III. Oświadczam, że składając ofertę spełniam kryteria dodatkowe określone w rozdz. VI pkt 2 lit b) 

Zapytania ofertowego dotyczące terminu realizacji zamówienia i zobowiązuję się  

do dostarczenia przedmiotu w ramach pierwszego zamówienia cząstkowego (wiosna 2019)  

w terminie: 
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Część 1. Odzież ochronna dla uczestników projektu Pracuj w branży HoReCa  - kształcących się  

w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, w tym: 

Moduł A. Odzież ochronna na stanowisko kucharz 

 

 - od 11 do 14 dni od podpisania umowy  – 10 pkt. 
 - od 6 do 10 dni od podpisania umowy  – 20 pkt  
 - do 5 dni od podpisania umowy  – 30 pkt 

 

Część 2. Odzież ochronna dla uczestników projektu Pracuj w branży HoReCa  - kształcących się w 
zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik hotelarstwa w tym: 
Moduł B. Odzież ochronna na stanowisko kelner 
Moduł C. Odzież ochronna na stanowisko hotelarz/recepcjonista 

 

 - od 11 do 14 dni od podpisania umowy  – 10 pkt. 
 - od 6 do 10 dni od podpisania umowy  – 20 pkt  
 - do 5 dni od podpisania umowy  – 30 pkt 

 
Część 3. Odzież ochronna dla uczestników  projektu Motoryzacja moja pasja, w tym: 

Moduł D. Odzież ochronna dla uczniów kształcących się w zawodzie technik pojazdów samochodowych 

 

 - od 11 do 14 dni od podpisania umowy  – 10 pkt. 
 - od 6 do 10 dni od podpisania umowy  – 20 pkt  
 - do 5 dni od podpisania umowy  – 30 pkt 

 
Część 4. Odzież ochronna dla uczestników projektu Akademia umiejętności, w tym: 

Moduł E. Odzież ochronna dla uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa 

Moduł F. Odzież ochronna dla uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik 

 

 - od 11 do 14 dni od podpisania umowy  – 10 pkt. 
 - od 6 do 10 dni od podpisania umowy  – 20 pkt  
 - do 5 dni od podpisania umowy  – 30 pkt 

 
IV. Ponadto oświadczam, że: 

1. Zobowiązuję się do wykonania w/w zamówienia zgodnie z warunkami określonymi 
w Zapytaniu Ofertowym oraz do zawarcia umowy w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

2. Zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego oraz że przyjmujemy bez zastrzeżeń wymagania 
zawarte w jego treści. 

3. Jestem w stanie, na podstawie przedstawionych materiałów, zrealizować przedmiot 
zamówienia. 

4. Uzyskałem konieczne informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. 
5. Akceptuję wzór umowy stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego. 

 

V.  Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu:  

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności. 
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2. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem organizacyjnym 
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiłam/em pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia. 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania. 

 

 

    ………………………………….dnia, ……………                                            ……………………………………… 
                                                              podpis i pieczątka Oferenta 

  

VI. Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo  
z Zamawiającym.  

Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik cywilnej lub spółki osobowej; 
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej (rodzice, dzieci, wnuki, teściowie, zięć, synowa), w stosunku pokrewieństwa lub 
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia (rodzeństwo, krewni małżonka/i) lub 
pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

    ………………………………….dnia, ……………                                            ……………………………………… 
                                                              podpis i pieczątka Oferenta  


