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Załącznik nr 2 do Zaproszenia 

 

………………………………..……….. 
            Pieczęć Wykonawcy 

OFERTA  CENOWA 

Nawiązując do zaproszenia na: 

REALIZACJA KURSÓW PRAWA JAZDY KAT. B DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU    
KSZTAŁCIMY SPECJALISTÓW – ROZWÓJ EDUKACJI ZAWODOWEJ DLA STARACHOWIC II EDYCJA 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 
Oś Priorytetowa VIII Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia                
i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) 

 

Oferuję realizację przedmiotu zamówienia: 

ZADANIE NR 1* 

 

ZA CENĘ BRUTTO RAZEM: ………………………………………………………… ZŁ 

Słownie: 

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

 

w tym stawka za 1 osobę wynosi: ………………………………………………… ZŁ 

BRUTTO 

 

OFERTA ZAWIERA ………………… kolejno ponumerowanych stron 

Dane dotyczące Wykonawcy: 
Imię i nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:          
………………..………………….……………………………………………………………….  
Numer  telefonu:  … / ……………………  
Numer REGON:   ………………………… 
Numer NIP:   ………………………… 
Adres kontaktowy email: ……………………….. 

- oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia, 
- oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

objętej Zaproszeniem, 
- oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego 

sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w Zaproszeniu, 
- oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zaproszenia i załączników i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń 

oraz uznaje się za związanego określonymi w dokumentach zasadami, przez okres 30 dni od daty 
złożenia oferty, 

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się  

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 
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- w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach, w miejscu i 
terminie określonym przez Zamawiającego. 
 
 
 

………………………………………………………………… 
                  Podpis osoby/osób upoważnionej/ych do składania  

                     oświadczeń woli w imieniu oferenta 


