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Załącznik Nr 1 do SIWZ  

 
 
 
 
          

FORMULARZ  OFERTY 

Nazwa i adres Wykonawcy:.....................................................................................................................  
..................................................................................................................................................................  
(w przypadku oferty wspólnej należy wymienić wszystkich Wykonawców ze wskazaniem Wykonawcy-Pełnomocnika a 
poniżej jego dane) 

Adres: ………............................................................................................................................... 

Województwo:........................................... Powiat:..................................................................... 
TEL:…………………………………………  FAX: ….….………………………………………… 

REGON:………………………………….…  NIP: ……..…..……………..………........……………  

Adres e-mail do korespondencji:  …………………………………………..................................... 
  

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na: Zorganizowanie Zielonej Szkoły dla uczniów klas III SP 5 w Rybniku, 
przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
 
1. Wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie zgodnie z postanowieniami określonymi 

w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiotowego postępowania za cenę ryczałtową: 

 

A. brutto za realizację całej Zielonej Szkoły dla 60 osób + 6 opiekunów (bezpłatnie) wynosi: 

……………………… zł brutto słownie: ………………….…………………………………….zł). 

 

Turnus odbędzie się w terminie  od ……………..……do ……….…..……2013 roku. 

Nazwa i  adres ośrodka:…………………………………………..…………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

B. brutto za realizację jednego uczestnika Zielonej Szkoły wynosi: ………………… zł brutto 

słownie: ……………………………………………………..……….zł). 

 
* wszystkie kwoty wyrażone są wyłącznie w walucie polskiej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

 

 

2. Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający  
w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

3. Oświadczamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie od ………………………. roku. 
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4. Oświadczamy, że uważamy się związani złożoną ofertą przez 30 dni. 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy stanowiącej zał. nr 6 

do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Akceptujemy i nie wnosimy do niej żadnych 
uwag i zastrzeżeń oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy, na określonych w niej przez zamawiającego  warunkach, w miejscu i terminie przez niego 
wyznaczonym.  

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz 
z załącznikami, a także zmianami ich treści. 

7. *) Usługi stanowiące przedmiot zamówienia zostaną wykonane bez udziału Podwykonawców 
 /z udziałem Podwykonawców na warunkach określonych w umowie. 

      *)  Zostaną powierzone podwykonawcom następujące części zamówienia (podać opis części       
 zamówienia): 

a. ………………………………………………………. 
b. ………………………………………………………… 
c. ………………………………………………………… 

*) niepotrzebne skreślić 

8. Oferta została złożona na …….............ponumerowanych stronach. 
9. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 
 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

Strona 

........... 

........... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

 

 
 
 
 
 
............................................., ..................    ..………........................................................................................ 
              miejscowość                              data   podpis i pieczątka imienna uprawnionego(-ych) przedstawiciela(-i) Wykonawcy ** 

 
 
 
 
 
 
 
**w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy  

 


