
 

 

 

Załącznik nr 1 do zaproszenia 

O F E R T A 

 
       .....…………………………………… 

/pieczęć adresowa wykonawcy/ 

 

NIP………………………      

REGON……………………….. 

Zgromadzenie Świętego Michała 

Archanioła - Michalicki Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych 

 w Miejscu Piastowym, 
 ul. Ks. Markiewicza 25B, 

 38-430 Miejsce Piastowe 
 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na: 

 
zorganizowanie 2-dniowej wycieczki szkoleniowej do zakładu produkcyjnego zajmującego 

się wytwarzaniem okablowania strukturalnego w postaci kabli miedzianych i światłowodów 
z zakresu technologii sieciowych, okablowania i CISCO dla uczniów Michalickiego Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy 
na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 

Poprawa edukacji i kompetencji w regionie. 

 
oferujemy wykonanie zamówienia   

 
zgodnie z wymogami zawartymi w Zaproszeniu do składania ofert oraz jego załącznikami 

za: 

 

cenę netto: ............................zł 

(słownie:..........................................................................................................................) 

powiększoną o podatek VAT w wysokości ...............%, tj. ..........................................zł 

(słownie: .........................................................................................................................) 

 

 
Łączna cena brutto (z podatkiem VAT) wynosi: .....................................................zł  

 

(słownie: ........................................................................................................................) 
 

 



środek transportu wyposażony w nagłośnienie z mikrofonem oraz zestawem 

multimedialnym - systemem audio-wideo-DVD umożliwiającym w czasie przejazdu 

odtworzenie materiałów związanych z tematyką wyjazdu – tak/nie (właściwe podkreślić) 

 

 

1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

2. Zapoznaliśmy się z Zaproszeniem do składania ofert oraz projektem umowy i nie 

wnosimy w stosunku do nich żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty 

podpiszemy umowę zgodnie z projektem umowy, w miejscu i w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

3. Wyrażamy zgodę na otrzymanie należności w ciągu 21 dni od daty otrzymania faktury 

przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w Zaproszeniu do 

składania ofert oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające 

spełnienie tych warunków. 

5. Przedstawione w ofercie ceny nie stanowią cen dumpingowych i złożenie oferty  

nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. 
 6.  Załącznikami  do  niniejszej  oferty  są: 

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

b) .................................................................................................................. 

c) .................................................................................................................. 

d) .................................................................................................................. 

 

Aktualne dane Wykonawcy: 

Tel: ............................................................ 

Fax: ........................................................... 

e-mail: ………………………………....... 

Nr konta bankowego: .......................................................................................................... 

 

Opis części zamówienia realizowanego przez Podwykonawcę*: 

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

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

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

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

 

*Wypełnić w przypadku wykonywania zamówienia z udziałem Podwykonawców 

 

 

 

Na kolejno .....  ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 

 

Miejsce i data …………………………            Podpisano*…………………………  

 
*/ podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach lub wpisie do ewidencji lub  

we właściwym pełnomocnictwie uprawnionych do zaciągania zobowiązań/.  


