
 Oznaczenie sprawy: FZP.ZP.271.15.2012
Załącznik nr 1 do SIWZ

Nazwa i adres Wykonawcy:

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

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

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

Nr telefonu: ...............................
Nr faksu: ...................................
Adres e-mail: ............................

OFERTA

W  odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  przetargu  nieograniczonym  w  postępowaniu  na  wyłonienie 
wykonawcy  usługi  na  usługę  doradztwa  zawodowego  dla  uczniów  gimnazjum  w  ramach 
projektu „Nasze  dzieci  –  nasza  przyszłość – projekt  dla szkół  Gminy Kawęczyn”  składam 
niniejszą ofertę oświadczając, że akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Oświadczam, że spełniam wymogi określone w SIWZ oraz deklaruję realizacje zamówienia 
zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w SIWZ.
Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z postanowieniami SIWZ:
1.    Za indywidualny program doradczy

          1.1  Za indywidualny program doradczy - cena jedn. …….  brutto za 1 godz. doradztwa
1.2   Za indywidualny program doradczy - 194 godz. x cena ……. brutto = ………………. zł 
2.     Za zajęcia warsztatowe 
2.1   Za zajęcia warsztatowe - cena jedn.…….  brutto za 1 godz. zajęć
2.2   Za zajęcia warsztatowe - 100 godz. x cena ……. brutto = ………………. zł 
3.     Wycieczki zawodoznawcze
3.1   Za 1 wycieczkę - cena jedn.…….  brutto
3.2   Za wszystkie wycieczki  - 8 wycieczek x cena ……. brutto = ………………. zł za cały 
komponent
4.     Warsztaty dla rodziców
4.1    Za warsztaty dla rodziców – cena jedn....... brutto za 1 godz. warsztatów
4.2    Za warsztaty dla rodziców – 8 godz. x cena …....... brutto = …......................zł
w sumie za całe zamówienie:
(suma  kwot  wpisanych  w  punkcie  1.2  +  2.2  +  3.2  +  4.2))  …………zł  brutto  (słownie:
……………………………..…………………………………………………..)i

Oświadczam,  że  powyższa  cena  zawiera  wszystkie  koszty,  jakie  ponosi  Wykonawca 
w związku  z realizacją zamówienia w przypadku wyboru niniejszej oferty.
Oświadczam, że powyższa cena zawiera podatek VAT /jeśli dotyczy/.
Oświadczam, że zapoznałem/am się ze wzorem umowy, który jest integralną częścią SIWZ 
i  akceptuję  go  bez  zastrzeżeń  oraz  zobowiązuję  się  w  przypadku  wyboru  mojej  oferty 
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do zawarcia  umowy na  określonych  w nim przez  Zamawiającego warunkach,  w miejscu 
i terminie przez niego wyznaczonym.
Oświadczam, że oferta jest dla mnie wiążąca przez okres 30 dni od daty ustalonej na złożenie 
oferty.
Oświadczam, że nie będę pod zlecał wykonania zamówienia podwykonawcom.
Załączniki do niniejszej oferty stanowią wyłącznie:

……………………………
 (miejscowość i data)

……………………………………………………………………………..
 (podpis i imienna pieczątka Wykonawcy bądź uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy)
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i  cenę należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku


