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Załącznik nr 1 do Instrukcji dla Wykonawcy 

............................................... 
(pieczęć Wykonawcy) 

FORMULARZ OFERTY 

Ja (My), niżej podpisany (-ni) .......................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz : 

...................................................................................................................................................... 
(pełna nazwa Wykonawcy) 

...................................................................................................................................................... 
(adres siedziby Wykonawcy) 

REGON ..............................................  Nr NIP ........................................................................... 

Nr konta bankowego: 

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

nr telefonu ...........................................  nr faxu ........................................................................... 

e-mail ............................................................................................. 

w odpowiedzi na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o ustawy 

z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych na: 

„Zakup usług edukacyjnych i szkoleniowych w projekcie: Czas na zawodowców – wzrost 

jakości kształcenia zawodowego szczecińskich szkół”, 

składam (-my) niniejszą ofertę:  

1. Oferuję (-my) wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i na 

warunkach określonych w Ogłoszeniu i Instrukcji dla Wykonawcy za cenę brutto na 

poszczególne części zamówienia: 

Część I ..................................................................................................................................... 

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki 

Część II ................................................................................................................................... 

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki 
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Część III ................................................................................................................................. 

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki 

Część IV .................................................................................................................................. 

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki 

Część V ................................................................................................................................... 

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki 

Część VI .................................................................................................................................. 

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki 

Część VII ................................................................................................................................ 

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki 

Część VIII ............................................................................................................................... 

w tym podatek VAT wg obowiązującej stawki 

1) Oświadczam (-my), że posiadam (-my) uprawnienia do realizacji kursu inseminacji bydła na 

podstawie ustawy Ministra Właściwego ds. Rolnictwa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji 

hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2007 r. Nr 133, poz. 921).* 

 TAK 

 NIE 

*Powyższe oświadczenie należy złożyć tylko w przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na 

część III zamówienia 

2. Oświadczam (-my), że przedmiot zamówienia zrealizuję (-my) w terminie określonym 

w Ogłoszeniu. 

3. Oświadczam (-my), że jestem (-śmy) związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od 

upływu terminu składania ofert. 

4. Oświadczam (-my), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązuję (-my) się do 

podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy, dołączonym do Instrukcji 

dla Wykonawcy oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

Ofertę składam (-my) na ................................ kolejno ponumerowanych stronach. 
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Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia: 

 

1. ................................... 

2. ................................... 

3. ................................... 

..............................., dn. ...............................  .................................................................. 
(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej - 

podpis pełnomocnika Wykonawców) 


