Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
OK.042.2.2019 z dnia 8 lutego 2019 r.
Zamawiający:
Gmina Miejska Lubin
ul. Jana Kilińskiego 10
59-300 Lubin
Wykonawca:
…………………………………………..
…………………………………………..
tel. .……………………………………
e-mail ………………………………..
(pełna nazwa/firma, adres, NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

Formularz ofertowy
Organizacja zajęć kształtujących postawy/umiejętności (praca zespołowa, kreatywność,
innowacyjność) dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubin – GRAJ FAIR
1. Składając ofertę w powyższym zapytaniu ofertowym deklarujemy wykonanie całego
zamówienia za łączną cenę brutto: …………………………….……. PLN
słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
w tym: cena netto …………………………………………………………….. + ………………………………………VAT
Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia, zgodnie z poniższym zestawieniem
cenowym:

Lp

Przedmiot zamówienia
do wyceny

1

Usługa edukacyjna –
GRAJ FAIR

Cena netto usługi
(PLN)
(dla 1 grupy tj. 20 godz.
świadczenia usługi)

Ilość grup

Wartość netto usługi
(PLN)

44

+ podatek VAT
Wartość brutto
Cena musi być wyrażona w walucie PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
Projekt „Nowoczesne i twórcze Szkoły Podstawowe w Lubinie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

2. Oświadczamy, że:
 zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym (wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną
część);
 znajdujemy się w sytuacji finansowej oraz ekonomicznej zapewniającej prawidłowe wykonanie
zamówienia;
 posiadamy wiedzę i doświadczenie w realizacji zadań stanowiących przedmiot zamówienia,
a zajęcia przeprowadzone zostaną przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową;
 otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, cena oferty obejmuje całość prac
niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w cenie zostały uwzględnione wszystkie
koszty niezbędne do prawidłowego, pełnego i terminowego wykonania przedmiotu
zamówienia;
 wszystkie informacje podane w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach są
aktualne oraz zgodne z prawdą;
 zamówienie zrealizujemy w terminie: od daty podpisania umowy do 20 grudnia 2019 r.
z pominięciem przerwy wakacyjnej;
 przedmiotowe zamówienie wykonamy zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia;
 zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, zapoznaliśmy się z wszystkimi
warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym;
 uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym;
 świadomi odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż dane zwarte w ofercie są zgodne
z prawdą;
 zgłoszony do zapytania ofertowego projekt umowy został zaakceptowany i zobowiązujemy się,
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
3. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować do:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Telefon: ………………………………………… Fax:…………………………………………………………………..
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………..
NIP: ……………………………………………….. REGON: …………………………………………………………..

…………………………………………………………, dnia ………………………………………………. 2019 r.
(miejscowość)

(data)

………………..………………………………………………………
(pieczęć i podpis wnioskodawcy)
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