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Załącznik nr 1 
 
do SIWZ - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez 
uczniów kwalifikacji zawodowych  w ramach projektu   "Technik leśnik na miarę potrzeb rynku pracy”   ZSL.D.271.6.2020 
 

                                                                    miejscowość, data ............................................. 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
I. Dane wykonawcy: 

Nazwa/Nazwisko i imię:........................................................................................................................................................................................... 

Siedziba/Adres zamieszkania:.................................................................................................................................................................................. 

Adres do korespondencji, ( jeżeli jest inny niż adres i numery kontaktowe siedziby) ............................ ................................................................................................ 

Adres poczty elektronicznej: ........................................................................................................ 

Numer telefonu: ................................ Numer faksu: ................................ 

Numer REGON:................................ Numer NIP:...................................... 

Osoba upoważniona na podstawie...................................................................................... (wskazać rodzaj dokumentu: np. KRS, CEDG, pełnomocnictwo itp.) do 

reprezentacji Wykonawcy /ców i podpisująca ofertę ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Osoba do kontaktów z Zamawiającym .................................................................................................................................................................................................. 

II. Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia 
przez uczniów kwalifikacji zawodowych w ramach projektu  " Technik leśnik na miarę potrzeb rynku pracy " po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, 
oferujemy/oferuję* wykonanie zamówienia według cen w poniższym ofertowym formularzu cenowym: 
CZĘŚĆ 1  
KURS OPERATORA WIELOOPERACYJNYCH MASZYN LEŚNYCH  

Lp. Wyszczególnienie Liczba osób 
Cena jednostkowa w 
zł netto za 1 osobę 

Wartość netto w 
zł 

Stawka podatku 
VAT 

Wartość podatku 
VAT 

Wartość brutto 

1. Kurs operatora wielooperacyjnych 
maszyn leśnych 
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Wartość Część 1  netto ……............. zł, (netto słownie …………………………………………………………………………………………………podatek VAT ................................. 
zł,(słownie…………………………………..) wartość brutto ……..................... zł (brutto słownie: ................................................................................................... zł) 
 
CZĘŚĆ 2  
 KURS  OPERATOR BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH 

Lp. Wyszczególnienie Liczba osób 
Cena jednostkowa w 
zł netto za 1 osobę 

Wartość netto w zł 
Stawka podatku 

VAT 
Wartość podatku 

VAT 
Wartość brutto 

 

1.  Kurs  operator bezzałogowych 
statków powietrznych 

58      

Wartość Część 1  netto ……............. zł, (netto słownie …………………………………………………………………………………………………podatek VAT ................................. 
zł,(słownie…………………………………..) wartość brutto ……..................... zł (brutto słownie: ................................................................................................... zł) 

 
III. Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i /lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,  
w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne) jest: 
stanowisko: 
.................................................................................................................. 
imię i nazwisko: 
..................................................................................................................tel.: ( ) ................................ 
uwagi:.................................................................................................................. 
 
IV. Oświadczenie dotyczące postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

1. Oświadczamy, że cena brutto oferty zawiera wszystkie elementy i koszty składające się  na wykonanie przedmiotu zamówienia. 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje niezbędne 

do przygotowania oferty.  
3. Oświadczam, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia. 
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
5. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania stawiane Wykonawcy oraz projekt umowy zostały przez nas 

zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  

6. Oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty lub kserokopie są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. 
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V. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty: 
1. ............................................................................................................... 
2. ............................................................................................................... 
3. ............................................................................................................... 
4. ............................................................................................................... 
5. .............................................................................................................. 
6. ............................................................................................................... 
7. .............................................................................................................. 
8. ............................................................................................................... 
9. ………………………………………………………………………………………………………….. 

 
VI. Zgodnie z art. 8 ust. 3 Prawa zamówień publicznych, Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty, składające się na ofertę, nie mogą być 
udostępnione innym uczestnikom postępowania: 
......................................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
 
VII. Inne informacje Wykonawcy:  
...................................................................................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Ofertę składamy według naszej woli i wiedzy, świadomi odpowiedzialności karnej z art. 297 Kodeksu Karnego 
 

                                                                                                  .............................................. 
czytelny podpis lub pieczątka z podpisem osoby uprawnionej do  

                                                                                                    reprezentowania Wykonawcy 


