
 

  

 

 

Załącznik Nr 1  

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

 (miejscowość i data) 

  

      

FORMULARZ  OFERTOWY 

 

NAZWA OFERENTA ____________________________________________________  

 

Adres oferenta ___________________________________________________________ 

 

tel._________________________________ e-mail  _________________________________ 

 

NIP _________________________________ REGON _____________________________ 

 

                                                                                                          

 Powiat Węgrowski/I LO im. A. Mickiewicza  

        ul. Mickiewicza 3 

          07-100 Węgrów  

  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na organizację szkoleń doskonalących dla 

nauczycieli I LO w Węgrowie, II LO w Węgrowie, MOW w Jaworku w projekcie SZKOŁY z 

DUCHEM CZASU – wsparcie rozwoju edukacji szkół powiatu węgrowskiego nr RPMA. 

10.01.01-14-b664/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa X - Edukacja dla rozwoju 

regionu, Działanie 10.1 - Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 – Edukacja ogólna 

(w tym w szkołach zawodowych), składamy naszą ofertę: 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną/częściową cenę ustaloną 

zgodnie z dyspozycjami zapytania ofertowego: 

 

a) Szkolenie pn. E-produkty funduszy unijnych w praktyce szkolnej – trzy edycje 

szkolenia dla trzech grup nauczycieli zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w 

punkcie 2a) 

Cena ofertowa brutto jednej edycji szkolenia ……................................................................…zł  



 

  

 

 

     Wartość oferty: .......................................................................................................................... zł 

     (wartość słownie złotych)  ………….....…................................................................................... 

 

b) Szkolenie Praktyczne wykorzystanie pracowni mobilnej TIK i innych narzędzi TIK w 

procesach dydaktycznych - trzy edycje szkolenia dla trzech grup nauczycieli zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia w punkcie 2b) 

Cena ofertowa brutto jednej edycji szkolenia.........................................................................…zł  

     Wartość oferty: .......................................................................................................................... zł 

     (wartość słownie złotych) ………….....….................................................................................... 

 

c) Kurs Wstęp do programowania i tworzenia gier 3D - jedna edycja szkolenia zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia w punkcie 2c) 

Cena ofertowa brutto ..............................................................................................................…zł  

     Wartość oferty: .......................................................................................................................... zł 

     (wartość słownie złotych)………….....…..................................................................................... 

 

1. Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do wykonywania wymaganej przedmiotem 

zamówienia działalności, posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponujemy 

odpowiednim potencjałem technicznym oraz znajdujemy się w sytuacji finansowej i 

ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania Oferty. 

 

3. Oświadczamy, że uważamy się związani ofertą na czas wskazany w zapytaniu, czyli na 30 dni 

od terminu składania ofert. 

 

4. Oświadczamy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane przez Zamawiającego uprawnienia. 

 

5. Oświadczamy, że podana cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty umożliwiające 

prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zawartym w zapytaniu ofertowym projektem umowy i 

przyjmujemy go bez zastrzeżeń. 

 



 

  

 

 

7. Oświadczamy, że posiadamy wszystkie wymagane informacje pozwalające prawidłowo 

wycenić usługę będącą przedmiotem zamówienia oraz złożyć niniejszą ofertę. 

 

8. Zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania umowy w 

terminie przez niego wyznaczonym. 

 

9. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są prawdziwe (za składanie 

nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 270 KK). 

 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.
1 

 

11. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty wymagane w zapytaniu ofertowym, tj.  

a/………………………………………………….. 

b/……………………………………………………. 

c/……………………………………………………. 

 

 

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

 

(data, podpis i pieczęć imienna osoby/osób 

właściwej/ych do reprezentowania 

Wykonawcy) 

 


