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Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

FORMULARZ OFERTY 

 

 

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

pieczęć adresowa wykonawcy                                   miejscowość i data 

                                                             

 

Znak sprawy: ZSPnr1.271.9.2018 

 

 

Oferta złożona przez: 

  

Nazwa wykonawcy/ów i ich adresy  

 

 

 

 

OSOBA DO KONTAKTU/PEŁNOMOCNIK (Z RAMIENIA WYKONAWCY/ÓW) 

   

Imię i Nazwisko  

Nazwa firmy  

Adres  

Telefon  

Fax  

E-mail  

 

 

W związku z ogłoszeniem zamówienia pn. „Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie cyklu 

szkoleń z zakresu fotowoltaiki dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu”, 

realizowanego w ramach projektu pn. „Dobry zawód jest kluczem do sukcesu” współfinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Działania XI.3 Kształcenie zawodowe 
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Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020 

 

1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia na: „Kompleksowa organizacja i 

przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu fotowoltaiki dla uczniów Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu” 

 

1) Cena brutto ...............................................................................................................zł (słownie: 

................................................................................................................................................... zł) 

w tym podatek VAT ….%, tj. .............................. zł (słownie: ...................................................zł) 

netto …................................................ zł (słownie: …............................................................... zł). 

 

2) Płatność za wykonaną usługę nastąpi w następujących transzach: 

 

- I transza w wysokości ……………………… zł brutto (słownie: 

…………………………………………. zł) w tym podatek VAT (…..%), tj. …………………. zł 

(słownie: …………………………...…….. zł), netto ……… zł (słownie: ……………………….. 

zł) po zakończeniu szkolenia w ramach modułu I i podpisaniu częściowego protokołu odbiorczego 

usługi, 

- II transza w wysokości ……………………… zł brutto (słownie: 

…………………………………………. zł) w tym podatek VAT (…..%), tj. …………………. zł 

(słownie: …………………………...…….. zł), netto ……… zł (słownie: ……………………….. 

zł) po zakończeniu szkolenia w ramach modułu II i podpisaniu częściowego protokołu odbiorczego 

usługi. 

 

3) Oświadczamy, że osoba wyznaczona do realizacji zamówienia przeprowadziła …. (wskazać liczbę 

szkoleń) szkolenia/szkoleń obejmujące/ych swym zakresem fotowoltaike (każde). 

Uwaga: Wykonawca, który wykaże doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 

mniejsze niż przeprowadzenie dwóch szkoleń obejmujących swym zakresem fotowoltaike (każde) 

otrzyma 0 punktów. 

 

2. Oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów; 

2) sytuacji finansowej lub ekonomicznej; 

3) posiadanej zdolności technicznej lub zawodowej. 
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3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem na usługi społeczne (Ogłoszenie) oraz jego 

załącznikami i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminach określonych w Ogłoszeniu. 

5. Akceptujemy, iż zapłata należnego wynagrodzenia następować będzie częściami (na zasadach 

opisanych we wzorze umowy – załącznik nr 3 do Ogłoszenia) w terminie do 30 dni 

kalendarzowych od daty wpływu do siedziby Zamawiającego faktury/rachunku wystawionej/ego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

6.  Uznajemy, że integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w 

Ogłoszeniu. 

7. Zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w Ogłoszeniu, w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Informujemy, iż wybór naszej oferty będzie*/ nie będzie* (niepotrzebne skreślić) prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów 

i usług (patrz.: art. 17 ust. 1 pkt 7 do ustawy o podatku od towarów i usług). 

* wybrać odpowiednio poprzez skreślenie niewłaściwej informacji 

 

9.  Poniżej wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru i usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku – jeżeli dotyczy 

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

 

10. Oświadczam/y że: 

*należę/ymy do grupy kapitałowej, do której należą również następujące podmioty (podać nazwy i 

adresy podmiotów): 

1) ……………….. 

2) ……………….. 

*nie należę/ymy do grupy kapitałowej. 

(wybrać odpowiednie poprzez skreślenie niewłaściwej informacji) 

 

11. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, które nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, stanowią 

informacje zawarte w następujących dokumentach: 

a) ......................................................................................................................... 

b) ........................................................................................................................ 
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12. Pozostałe dane Wykonawcy/ Wykonawców* 

 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? 

 

Tak 

Nie 

 

(należy podkreślić właściwą odpowiedź) 

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót 

lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR; 

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót 

lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które, zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 

milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 

Do niniejszej oferty załączamy oświadczenia i dokumenty wymagane w Ogłoszeniu:  

1) ....................................      str. ......... 

2) ....................................      str. ......... 

itd. 

 

 

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


