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Załącznik nr 1 
 

 
 
...........................................................                                              
                      (pieczątka)         ................................................................                         

miejscowość, data 
.......................................................... 
                     (nr telefonu) 
 
........................................................... 
                         (nr fax) 
 
 
 
 

Formularz ofertowy 
 

w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie szkoleń. 

 

1. Oferujemy wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia za cenę: 
 
Oferty częściowe 
 

Część 1 – Efektywność osobista – trening umiejętności interpersonalnych - 8 h 

 

Rodzaj usługi 
Cena netto za 

szkolenie Podatek VAT 
Cena brutto za 

szkolenie 

Szkolenie – 8 h 

 

  

 
  
 
Część 2 – Efektywne zarządzanie ludźmi i zespołem – 8h 

 

Rodzaj usługi 
Cena netto za 

szkolenie Podatek VAT 
Cena brutto za 

szkolenie 

Szkolenie – 8 h 
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Część 3 – Wizaż dla kobiet biznesu – 8 h 

 

Rodzaj usługi 
Cena netto za 

szkolenie Podatek VAT 
Cena brutto za 

szkolenie 

Szkolenie – 8 h 

 

  

 
 
Część 4 – Savoir vivre i biznesowa elegancja – 8 h 

 

Rodzaj usługi 
Cena netto za 

szkolenie 
Podatek VAT 

Cena brutto za 
szkolenie 

Szkolenie – 8 h 

 

  

 
  
UWAGA! 
Należy przekreślić tabele dotyczące części zamówienia, na którą wykonawca nie składa 
oferty. 
 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert. 

4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagania 

stawiane Wykonawcy oraz postanowienia do umowy zostały przez nas zaakceptowane bez 

zastrzeżeń i zobowiązujemy się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do podpisania 

umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia publicznego w terminie 

ustalonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

6. Zastrzeżenia Wykonawcy: 

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: 
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..................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

7. Nie zamierzamy / zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia* 

8. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących czynności            

zamówienia ** 

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

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

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

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

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

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

* niepotrzebne skreślić 

** wypełnić w przypadku powierzenia wykonania podwykonawcom części zamówienia 

 

9. Do kontaktu z Zamawiającym upoważniony jest: .................................................................                       

(imię i nazwisko i stanowisko służbowe ) 

10. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

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

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

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

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

 

 

……………………………………………….. 

  (pieczątka i podpis wykonawcy)  


