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Formularz Oferty 

 

 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy) 

O F ERTA  

 

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej 

pl. Ks. J. Poniatowskiego 2 

27-600 Sandomierz 

NIP: 864-00-07-587, REGON: 830013135 

 

 

 

W odpowiedzi na zaproszenia do złożenia  

oferty cenowej nr 1/KN/ BUSKO dnia 12 sierpnia 2014r.  

dotyczącej wynajmu sal szkoleniowych i dostarczenia wyżywienia uczestników szkoleń „Otwieramy 

własną firmę” realizowanej w ramach projektu „Kaganek Nadziei” współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

MY NIŻEJ PODPISANI  

 ____________________________________________________________________________________   

 

działając w imieniu i na rzecz 

 ____________________________________________________________________________________   

 

 ____________________________________________________________________________________   
(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy) 

 

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią zaproszenia do 

złożenia oferty cenowej. 

 

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia do złożenia oferty cenowej oraz 

wyjaśnieniami i zmianami przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych 

określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 
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OFERUJEMY realizację zamówienia za cenę brutto przedstawioną w poniższej tabeli: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Numer 
części 

Przedmiot zamówienia J. m.  Liczba 
j.m. 

Cena 
netto za 
jedną 
j.m.  

Cena 
brutto za 
jedną 
j.m.  

Wartość 
zamówienia brutto 

7=(4*6) 

Część I Wynajem sal 
wykładowych dla 10 grup 
szkoleniowych– 240 
godzin 

godz. 240    

…………………zł 

Część 
II 

Usługa wyżywienia 
uczestników szkoleń 
„Otwieramy własną firmę” 

osobo
dzień 

300    

…………………..zł 

 

Wartość zamówienia brutto 

 

……………..……zł 

 

Wartość zamówienia brutto słownie ……………………………………………………………………. 

 

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres: 

  

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

tel. ……………………………. fax …………………….. e-mail: . ……………………………. 

 

Oświadczenie Wykonawcy: 

 

- Oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, 

- Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym, 

- Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego 

sporządzenia niniejszej oferty, 

- Oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego. 

 

 

 

………………….. dnia ……………….. roku 

_____________________________________ 

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika) 
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