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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/2017 z dnia 11.05.2017r.  

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

 

Dane dotyczące Wykonawcy 

Nazwa: ……………………………………………………................................................... 

Siedziba: …………………………………………………................................................... 

Numer telefonu/faksu: ………………………………………………................................ 

Adres e-mail: ……………………………………………………………………………………………….. 

Numer REGON:………………………………………….................................................. 

Numer NIP:………………………………………………................................................... 

Zobowiązania Wykonawcy 

1. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: 

organizację i realizację w okresie od dnia podpisania umowy do 20.06.2018r. wycieczek 
edukacyjnych dla uczniów i uczennic Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w 
Białymstoku oraz Publicznego Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie 
w Białymstoku, w ramach projektu  „NOWE HORYZONTY wiedzy i umiejętności”. Projekt 
współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, 
Działanie 3.1.Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2.Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie 
jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji 
kluczowych. 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową: 

Część I: 

1. 

Cena brutto za  organizację 

i realizację dwóch 

1-dniowych wycieczek 

do Centrum Nauki 

Kopernik w Warszawie 

 

Słownie   

Część II: 

1. 

Cena brutto za organizację 

i realizację dwóch 

1-dniowych wycieczek 

do Centrum Nauki 

Kopernik w Warszawie 

 

Słownie  
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Część III: 

1. 

Cena brutto za organizację 

i realizację dwóch 

1-dniowych wycieczek 

do Mielnika i Białowieży 

 

Słownie  

Część IV: 

1. 

Cena brutto za organizację 

i realizację dwóch 

1-dniowych wycieczek 

do Mielnika i Białowieży 

 

Słownie  

Część V: 

1. 

Cena brutto za organizację 

i realizację dwóch 

3-dniowych wycieczek 

w Góry Świętokrzyskie 

 

Słownie  

Część VI: 

1. 

Cena brutto za organizację 

i realizację dwóch 

3-dniowych wycieczek 

w Góry Świętokrzyskie 

 

Słownie  

Łączna wartość brutto za 
realizację wybranych części 
zamówienia: 

 

Słownie  

Obliczona cena ryczałtowa obejmuje wszystkie czynności oraz zakres podany w ogłoszeniu, jest ceną 
kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 

 

3. Gwarantuję (my) wykonanie zamówienia zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia 
określonym przez Zamawiającego. 
 

4. Ilość zorganizowanych wycieczek w roku 2016 …………..… 

5. Świadomy/i odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że: 

 zapoznałem się z treścią dokumentacji do postępowania zgodnego z zasadą konkurencyjności 
nr 2/2017 z dnia 11.05.2017r., 

 w cenie mojej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania przedmiotu 
zamówienia, i jest to cena kompletna, jednoznaczna i ostateczna. 

 zobowiązuję się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

 termin związania ofertą wynosi 30 dni od wyznaczonego dnia na składanie ofert.   
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4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie korespondencji w trakcie postępowania 
drogą elektroniczną lub faksem wskazanym w danych Wykonawcy. 

 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1. ………………………………………………………..……………. 

2. ………………………………………………………..……………. 

3. ………………………………………………………..……………. 

4. ………………………………………………………..……………. 

 

 

 

______________________________ 

      Data, pieczęć firmy i podpisy osób uprawnionych do 

                           reprezentowania Wykonawcy 
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