
 
 

Załącznik nr 2 
do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne 

............................................ 
(pieczęć firmy) 
 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu dotyczące zamówienia publicznego realizowanego 
na podstawie art. 138o w zw. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

pn. „Przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczniów uczestniczących  
w projekcie pn. Kieruj się na wiedzę-wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 

Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie" 
 

Wykonawca/Wykonawcy (pełna nazwa i adres, REGON, NIP, telefon)* 

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

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

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

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

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

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

w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, spółka cywilna tj. wspólnicy 
spółki cywilnej) należy wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w przypadku 
spółki cywilnej należy wymienić wszystkich wspólników spółki cywilnej) 
 
 

1. Niniejszym składam/składamy ofertę następującej treści: 
 

A. Oferuję/oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

 
 

Cena 
za 1 

osobę 
Ilość 

Cena netto 
(cena za 
1 osobę 

x 
ilość osób) 

Podatek 
VAT 

Cena brutto 

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA pn. 
Kurs Magazynier z obsługą 
wózków widłowych 

 10  Zwolniony  

CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA pn. 
Kurs Grafika komputerowa 

 5  Zwolniony  

CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA pn. 
Kurs Profesjonalne 
umiejętności sprzedaży 

 10  Zwolniony  

 
Wypełnić części, w których Wykonawca składa ofertę, w pozostałych rubrykach wpisać „0” 
 
(słownie brutto ………………………………………………………………………………) 
 
 

B. Oświadczam, że wykładowca/wykładowcy, który/którzy będzie/będą 
wykonywał/wykonywali zamówienie posiada/posiadają następujące doświadczenie: 



 
 
 

Imię i nazwisko 
Wykładowcy 

Opis wykonanych usług 
– w tym wskazanie przedmiotu - tematu szkolenia, 

ilości osób uczestniczących w szkoleniu, 
dat wykonania 

Numer części 
zamówienia 

dotyczący danego 
wykładowcy 

  
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

  

 
 

  

  
 

 

 
Uwaga – informacje z tej tabeli nie podlegają uzupełnieniu – służą ocenie ofert 
 

2. Oświadczam, że zobowiązuję się do przestrzegania przepisów o ochronie danych 

osobowych w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się 

do wykorzystania danych osobowych uczestników tylko w zakresie niezbędnym 

do realizacji umowy, a także nieudostępniania tych danych podmiotom zewnętrznym. 

W przypadku powierzenia Wykonawcy przetwarzania danych osobowych uczestników 

szkolenia, powierzenie nastąpi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych 

pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody Instytucji Wdrażającej (Instytucji 

Zarządzającej WRPO), a szczegółowe warunki zostaną określone w umowie 

o podpowierzenie przetwarzania danych osobowych. 

3. Oświadczamy, iż jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 dni. 

4. Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć część zamówienia podwykonawcy: 

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

……………………………………………………………………………………………………… 
(wpisać nazwę i adres podwykonawcy, czynności, jakie zamierza powierzyć mu Wykonawca) 

5. Oświadczam, iż firma, którą reprezentuję spełnia warunki udziału w zamówieniu. 
6. Oświadczam, że firma, którą reprezentuję zalicza się do niżej określonej kategorii 

przedsiębiorstw (podkreślić właściwą opcję)*: 
      - Mikroprzedsiębiorstwo 
      - Małe przedsiębiorstwo 
      - Średnie przedsiębiorstwo 
      - Inne 
* w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wypełnić dla każdego podmiotu osobno. 
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem 
i które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 
bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

 

7. Składając ofertę oświadczam, że: 

 Zapoznałem się i w pełni oraz bez żadnych zastrzeżeń akceptuję treść ogłoszenia 
o zamówieniu na usługi społeczne wraz z załącznikami, z wyjaśnieniami i zmianami, 

 Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi 
w ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne oraz załącznikach do niego, 



 
 

 W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję warunki umowy na wykonanie zamówienia  
i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy 
na proponowanych w nim warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, 

 Wszystkie wymagane w niniejszym postępowaniu oświadczenia składam  
ze świadomością odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń w celu 
uzyskania korzyści majątkowych. 

 
Jako osobę do kontaktu z Zamawiającym w zakresie realizacji zamówienia wskazuje się: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko, telefon kontaktowy) 
 

Oferta została złożona na …. kolejno ponumerowanych stronach. 
 
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 
Załącznik nr 1 do formularza - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 
(wykonawcy, ewentualnego podwykonawcy i podmiotu trzeciego w sytuacji powoływania się na jego 
zasoby) 
Załącznik nr 2 do formularza - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych 
Załącznik nr 3 do formularza - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania przedmiotu 
zamówienia. oraz posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby uczestniczące w wykonywaniu 
zamówienia 
Załącznik nr 4 do formularza - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 
Załącznik nr 5 do formularza – Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz ZUS i US 
Załącznik nr 6 do formularza - Wykaz usług (w części, w której Wykonawca składa ofertę) 
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych 
Załącznik nr 7 do formularza - Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji 
zamówienia publicznego 
Załącznik nr 8 do formularza - Dokumenty potwierdzające umocowanie do podpisania oferty,  
w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie 
rejestrowym wykonawcy 
 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

       ………………………………………………… 
(podpis, pieczęć) 


