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Załącznik nr 1 

GOPS.271.2.2012 

 

 

 

 

 
      FORMULARZ   OFERTOWY 

W TRYBIE  PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 

Dane dotyczące oferenta : 

Nazwa …................................................................................................................................. 
Siedziba ….............................................................................................................................. 
Nr telefonu ….......................................................................................................................... 
Fax…………………………………………………………………………………………………….. 
Nr NIP .................................................................................................................................... 
Nr REGON ….......................................................................................................................... 
 
Nazwa banku i numer rachunku bankowego ……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Dane dotyczące zamawiającego: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźniu 
ul. Wspólna 44; 98-275 Brzeźnio 
pow. Sieradz   woj. Łódzkie 
tel. (43) 820-32-11; fax. (43) 820-36-71 
e-mail: gops@brzeznio.pl 
  www.efs.brzeznio.pl 
 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn.: 

 

„Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” poprzez szkolenia i  kursy zawodowe  

w ramach projektu „Galeria zmian” cz. II 
 

My niżej podpisani: 

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

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

 

 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 
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działający w imieniu i na rzecz 

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

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

 (należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

 

 

Zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oferujemy 

realizację przedmiotu zamówienia. 

 

Cześć 1 przedmiotu zamówienia pn.:  

„Doradztwo grupowe w zakresie aktywnego poszukiwania pracy” 

Wartość brutto za przeprowadzenie szkolenia - …………..… zł 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

 

 

Cześć 2 przedmiotu zamówienia pn.:  

„Warsztaty z psychologii rozwoju osobowego” 

 

 

Wartość brutto za przeprowadzenie szkolenia - …………..… zł 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Cześć 3 przedmiotu zamówienia pn.:  

„Prawo jazdy kat. B” 

 

Cena brutto za przeprowadzenie kursu dla 1 osoby ……………………………….. 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

Wartość brutto za przeprowadzenie kursu dla 1 osoby - …………..… zł 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 
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Cześć 4 przedmiotu zamówienia pn.:  
 „Kierowca – operator wózków jezdniowych wraz wymianą butli gazowych LPG”. 

 

Cena brutto za przeprowadzenie kursu dla 1 osoby ……………………………….. 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

Wartość brutto za przeprowadzenie kursu dla 1 osoby - …………..… zł 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

 

 

Cześć 5 przedmiotu zamówienia pn.:  

 „Kurs bukieciarstwa”. 

Cena brutto za przeprowadzenie kursu dla 1 osoby ……………………………….. 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

Wartość brutto za przeprowadzenie kursu dla 2 osób - …………..… zł 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

 

 

Cześć 6 przedmiotu zamówienia pn.:  
 „Obsługa kasy fiskalnej ”. 

Cena brutto za przeprowadzenie kursu dla 1 osoby ……………………………….. 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

Wartość brutto za przeprowadzenie kursu dla 2 osób - …………..… zł 

(słownie złotych) ……………………………………………………………………………….. 

 

 

1. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zakończenia realizacji 

przedmiotu zamówienia w terminie: 

- części 1 i 2 przedmiotu zamówienia do 20 lipca 2012 roku 

- części od 3 do 6 przedmiotu zamówienia do 30 listopada 2012 roku. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

(w tym z ewentualnymi modyfikacjami i wyjaśnieniami siwz stanowiącymi integralną 

część siwz) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do 

specyfikacji. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku 
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wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

4. Oświadczamy, że zaoferowane przez nas kursy/szkolenia będą się odbywać w promieniu do 

20 km od siedziby Zamawiającego. W przypadku wybrania naszej oferty jako 

najkorzystniejszej zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego: 

- wpis do rejestru instytucji szkoleniowych z właściwego dla Wykonawcy Wojewódzkiego 

Urzędu Pracy w formie kserokopii dokumentu potwierdzonej za zgodność z oryginałem.  

- informację o miejscu prowadzenia szkolenia/kursu. 

5. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy            

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli przez 

okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

8. Wynagrodzenie płatne będzie w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury VAT. Akceptujemy warunki płatności określone w siwz i wzorze umowy. 

9. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach. 

10. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane 

przez Zamawiającego. 

 

11. Zobowiązujemy się do przechowywania dokumentów z kursu przez okres 10 lat. 

12. Zamówienie zrealizujemy przy współudziale podwykonawców, którzy będą realizować 

wymienione części zamówienia: 

a)……………………………………………………………………………………………… 

b)……………………………………………………………………………………………… 

c)……………………………………………………………………………………………… 

d)……………………………………………………………………………………………… 

13. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  
osoba do kontaktu  
………...........................................................................................……………………………… 
………...........................................................................................……………………………… 
………...........................................................................................……………………………… 
………...........................................................................................……………………………… 

     (podać adres) 

tel.: …………………………....…………….. 
faks: ………………………………………… 
e-mail: ………………………………………. 
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………………………………. 

(miejscowość, data) 

                                                                                ……………………………………………. 
                                                                                       (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 
Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje. 

 

Załączniki 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….. 

 

 

 
 

 
 


