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FFOORRMMUULLAARRZZ  OOFFEERRTTOOWWYY    

ddoottyycczząąccyy  CCzzęęśśccii  II  --  Szkolenia i warsztaty realizowane w ramach kontraktów socjalnych 
  
Dane dotyczące Wykonawcy:  

 
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej:  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Siedziba*: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………..…………………………………………………………………………. 
 
Numer REGON*: …………………………………………………………………………..……………… 
 
Numer NIP*: .………………………………………………………………….………………………….. 
  
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika 
 
Dane dotyczące Zamawiającego: 

 
Gminny  Ośrodek Pomocy  Społecznej w Rozogach 
Ul. 22 Lipca 22 
12 -  114  Rozogi 
Tel.:  089/ 722 69 32  
Faks: 089/ 722 66 22 
 
Zobowiązania Wykonawcy: 

 
W odpowiedzi na ogłoszony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach 

przetarg nieograniczony na organizację kursu: 

 

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

dla beneficjentów Projektu „By żyło się lepiej – aktywizacja mieszkańców gminy Rozogi”, w 

związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach 

 
 
 
 
 

pieczęć firmowa Wykonawcy 
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Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, 

Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

ośrodki pomocy społecznej”. 

Składamy ofertę częściową dotyczącą I części zamówienia:  

I.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
1. W ramach Części I oferujemy wykonanie poszczególnych warsztatów, zgodnie z 
postanowieniami i zakresem przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przedmiotowego postępowania.  
 
SZKOLENIE: ………………………………………………………………………………………………………. 

 
Cena brutto za szkolenie: ……………………. zł  

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

w tym VAT ……… % 

Cena netto za szkolenie: …………………… zł 

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….………………… 

 

Cena brutto szkolenia jednego uczestnika kursu (cena brutto za kurs dzielona przez 

liczbę uczestników): 

……………………………… zł 

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….………………… 

 

Cena brutto jednej osobogodziny kursu (cena brutto szkolenia jednego uczestnika kursu 

dzielona przez całkowitą liczbę godzin kursu):  

 …………………………… zł  

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
Kod ustalony ze Wspólnego Słownika Zamówień:  
 

CPV – Usługi ………………………………………………………….............. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie 
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do złożenia 
oferty.  

 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy do niego żadnych 

uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 
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określonych w niej warunkach, w terminie i miejscu zaproponowanym przez 
Zamawiającego.  

 
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni.  
 
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż 

wskazane niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być ujawnione, gdyż 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji: 

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

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

 
7. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, osobą/osobami 

reprezentującymi firmę podczas podpisania umowy, będzie/będą: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
8. Podajemy dane kontaktowe: 
 

Telefon: ……………………………….……………………………………………………………………….. 
 
Faks: ……………………………………………………………………………………………………………… 
   
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
9. Wraz z Ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

........................................................ 
     /podpis osoby/osób uprawnionych 
      do reprezentowania wykonawcy/ 
 
 

Miejscowość.....................................dnia..................................... 
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Załącznik nr 1 B do SIWZ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

FFOORRMMUULLAARRZZ  OOFFEERRTTOOWWYY    

dotyczący Części II - Szkolenia i warsztaty realizowane w ramach  
Programu Aktywności Lokalnej skierowane do młodzieży 

 
Dane dotyczące Wykonawcy:  

 
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców* w przypadku oferty wspólnej:  
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Siedziba*: ………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………..…………………………………………………………………………. 
 
Numer REGON*: …………………………………………………………………………..……………… 
 
Numer NIP*: .………………………………………………………………….………………………….. 
  
* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Wykonawcy – Pełnomocnika 
 
Dane dotyczące Zamawiającego: 

 
Gminny  Ośrodek Pomocy  Społecznej w Rozogach 
Ul. 22 Lipca 22 
12 -  114  Rozogi 
Tel.:  089/ 722 69 32  
Faks: 089/ 722 66 22 
 
Zobowiązania Wykonawcy: 

 
W odpowiedzi na ogłoszony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rozogach 

przetarg nieograniczony na organizację kursu: 

 

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

 
 
 
 
 

pieczęć firmowa Wykonawcy 
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dla beneficjentów Projektu „By żyło się lepiej – aktywizacja mieszkańców gminy Rozogi”, w 

związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013, 

Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej”, Działania 7.1. „Rozwój i upowszechnianie 

aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez 

ośrodki pomocy społecznej”. 

Składamy ofertę częściową dotyczącą II części zamówienia:  

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

 
1. W ramach Części II oferujemy wykonanie poszczególnych warsztatów, zgodnie z 
postanowieniami i zakresem przedstawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
przedmiotowego postępowania.  
 
SZKOLENIE: ………………………………………………………………………………………………………. 

 
Cena brutto za szkolenie: ……………………. zł  

słownie: ………………………………………………………………………………………………………………….……………… 

w tym VAT ……… % 

Cena netto za szkolenie: …………………… zł 

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….………………… 

 

Cena brutto szkolenia jednego uczestnika kursu (cena brutto za kurs dzielona przez 

liczbę uczestników): 

……………………………… zł 

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….………………… 

 

Cena brutto jednej osobogodziny kursu (cena brutto szkolenia jednego uczestnika kursu 

dzielona przez całkowitą liczbę godzin kursu):  

 …………………………… zł  

słownie: ……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
Kod ustalony ze Wspólnego Słownika Zamówień:  
 

CPV – Usługi ………………………………………………………….............. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie 
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do złożenia 
oferty.  
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3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy i nie wnosimy do niego żadnych 

uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 
określonych w niej warunkach, w terminie i miejscu zaproponowanym przez 
Zamawiającego.  

 
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 30 dni.  
 
5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca zastrzega, iż 

wskazane niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być ujawnione, gdyż 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji: 

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

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

 
7. W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, osobą/osobami 

reprezentującymi firmę podczas podpisania umowy, będzie/będą: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
8. Podajemy dane kontaktowe: 
 

Telefon: ……………………………….……………………………………………………………………….. 
 
Faks: ……………………………………………………………………………………………………………… 
   
E-mail: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
9. Wraz z Ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

...................................................... 
     /podpis osoby/osób uprawnionych 
      do reprezentowania wykonawcy/ 
 
 

Miejscowość.....................................dnia..................................... 


