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Projekt „Moja przyszłość – rozwój kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr7              
z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku” realizowany  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 
lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
                                                                                                           Załącznik nr 1 
                                                                                              Do zapytania ofertowego 
                                                                                                         SP7.261.01.2020 
 
Nazwa wykonawcy:  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 Telefon:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Osoba wyznaczona do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu……………………………………… 

 
 

FOMULARZ OFERTOWY 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia………………………….…..dotyczące postępowania 

na  zrealizowanie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 tys. euro- trzy wyjazdy edukacyjne: jeden do Powsina i dwa do 

Warszawy uczniów i ich opiekunów Szkoły Podstawowej nr 7  z Oddziałami Integracyjnymi w 

Ełku.  Przedmiot zapytania związany jest z realizacją projektu  „Moja przyszłość-rozwój 

kompetencji kluczowych w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku” 

realizowanego   z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko 

Mazurskiego na lata 2014-2020  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego, składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w Zapytaniu 

ofertowym za cenę w wysokości: 

 

Część 1- Wycieczka do Warszawy (Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego) 

Część 2- Wycieczka do Powsina (Ogród Botaniczny) 

Część 3- Wycieczka do Warszawy ( British Council) 
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Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 

Część 1 : 

Cena netto ……… ............................... . …….zł (słownie złotych:…………………………………………………… 

 ......................................................... …………….…) 

 

Podatek VAT ..................................... zł (słownie złotych: ……………………………………………………………

 ......................................................... ……………….) 

 

Cena brutto  ......................................zł (słownie złotych:…………………………………………………………….

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

Część 2 : 

Cena netto ……… ............................... . …….zł (słownie złotych:…………………………………………………… 

 ......................................................... …………….…) 

 

Podatek VAT ..................................... zł (słownie złotych: ……………………………………………………………

 ......................................................... ……………….) 

Cena brutto  ......................................zł (słownie złotych:…………………………………………………………….

 .........................................................…………………) 

 

Część 3  

Cenę netto ……… ............................... . …….zł (słownie złotych:…………………………………………………… 

 ......................................................... …………….…) 

 

Podatek VAT ..................................... zł (słownie złotych: ……………………………………………………………

 ......................................................... ……………….) 

 

Cenę brutto  ......................................zł (słownie złotych:…………………………………………………………….

 .........................................................…………………) 
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1. Termin wykonania usługi : 

Część 1 ……………………………………………. 

Część 2 …………………………………………… 

Część 3 …………………………………………… 

 

2. Oświadczam,  że  zapoznałem  się z  opisem  przedmiotu  zamówienia  i  nie  wnoszę do  niego  

zastrzeżeń. 

 

3. Oświadczenie Wykonawcy 
 Oświadczam, że nie podllegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust 1 pkt 12-22 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 
 
………………………………………,dnia…………………r               …………………………………………………………………. 
                                                                                                                                                 podpis 
 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie 
art……………. Ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art.24 
ust.1 pkt 13-14, 16-20 ustawy). Jednocześnie oświadczam, że w związku  z ww okolicznością, na podstawie 
art. 24 ust.8  ustawy podjąłem następujące środki naprawcze ………………………………………………………………… 
..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………,dnia……………………r.              ………………………………………………………………………….. 
                                                                                                                                           podpis 
 
Jednocześnie oświadczamy, że: 

a) zapoznałam/em się z istotnymi dla zamawiającego warunkami oferty i zobowiązuję 
się w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy i wykonania 
przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym; 

b) zaoferowana cena jest ceną ryczałtową uwzględnia wszelkie koszty związane z 
realizacją zamówienia; 

c) spełniamy warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegamy wykluczeniu z 
postępowania; 

d) wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 
poniższy adres: 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
e-mail ……………………………………………………………………………………………………………….. 
osoba do kontaktu……………………………………………………………………………………………… 
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4. Wraz z ofertą składamy następujące dokumenty: 

1 
2 
3 

dnia ..................................................................... 
  (podpis i  pieczątka wykonawcy lub osoby upoważnione 

 


