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Oznaczenie sprawy: OSO.271.49.2012 ZAŁACZNIK NR 1 DO SIWZ 

  

      

___________________________________________________ 
(imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy) 

___________________________________________________ 

__________________________________________________ 
(adres wykonawcy) 

___________________________________________________ 
(tel./faks, e-mail) 

OFERTA 

Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego pod nazwą: 

Przetarg na świadczenie usług edukacyjnych w projekcie o tytule Pilchowickie przedszkola dla 

każdego dziecka współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 

 

Część 1 
Zajęcia przedszkolne w przedszkolu w Pilchowicach – nauczyciel-wychowawca 

(liczba godzin ogółem: 1000 godzin zajęć) 
 

 

CENA NETTO WARTOŚĆ VAT CENA BRUTTO 

 
ŁĄCZNIE 

 
   

(cena brutto słownie: .....................................................................................................................................) 

zgodnie z załączonym formularzem cenowym. 
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Część 2 
Zajęcia przedszkolne w przedszkolu w Żernicy – nauczyciel-wychowawca 

(liczba godzin ogółem: 1000 godzin zajęć) 

 

 

CENA NETTO WARTOŚĆ VAT CENA BRUTTO 

 
ŁĄCZNIE 

 
   

(cena brutto słownie: .....................................................................................................................................) 

zgodnie z załączonym formularzem cenowym. 
 

 

Część 3 
Zajęcia przedszkolne w przedszkolu w Pilchowicach – pomoc wychowawcy 

(liczba godzin ogółem: 1000 godzin zajęć) 
 

 

 

CENA NETTO WARTOŚĆ VAT CENA BRUTTO 

 
ŁĄCZNIE 

 
   

(cena brutto słownie: .....................................................................................................................................) 

zgodnie z załączonym formularzem cenowym. 
 

Część 4 
Zajęcia przedszkolne w przedszkolu w Żernicy – pomoc wychowawcy 

(liczba godziny ogółem: 1000 godzin zajęć) 

 

 

CENA NETTO WARTOŚĆ VAT CENA BRUTTO 

 
ŁĄCZNIE 

 
   

(cena brutto słownie: .....................................................................................................................................) 

zgodnie z załączonym formularzem cenowym. 

 

2.  Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia w terminie: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2013 r. . 

Oświadczamy, że: 

 załączony do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy - ZAŁĄCZNIK NR 
3A/3B/3C/3D, jest przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy na określonych w nim warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
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Zamawiającego; 

 uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert;  

Podwykonawcy 

 Zamierzamy powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia: 

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

Pozostałe oświadczenia: 

 zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i jej załącznikami dotyczącymi 
przedmiotowego postępowania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy wszelkie 
informacje niezbędne do przygotowania oferty; 

 oświadczamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia; 

 oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się przed podpisaniem umowy 
do dostarczenia do siedziby Zamawiającego, kserokopii dokumentu poświadczającego kwalifikacje do 
nauczania wybranego przedmiotu, aktu nadania stopnia awansu zawodowego oraz oświadczeń o 
niekaralności dotyczących osób wymienionych w załączniku nr 5. 

Integralną część oferty stanowią: 

1. ................................................................................................ 
  

2. ................................................................................................ 
  

3. ................................................................................................ 
  

4. ................................................................................................ 
  

5. ................................................................................................ 
  

6. ................................................................................................ 
  

7. ................................................................................................ 
  

8. ................................................................................................ 
  

9. ............................................................................................... 

  

__________________________ 
miejscowość, data 

____________________________ 
imię i nazwisko    

_____________________________ 
podpis wykonawcy lub osoby 

upoważnionej 

 
 

  

 


