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 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia: 22.10.2018 

Zapytanie ofertowe z dnia 22.10.2018 

Prowadzone w trybie zasady konkurencyjności 

Tytuł: Organizacja wycieczek edukacyjnych 

 

OFERTA 

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

Adres:  …………………………………………………………………………….… 

NIP/REGON:  …………………………………………………………………………….… 

Telefon, adres e-mail:  ……………………………………………………………………….……… 

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.10.2018 składam/y  ofertę na: Organizację 

wycieczek edukacyjnych w ramach projektu: „Przedszkole Przyszłości”, nr Projektu: 

RPSW.08.03.01-26-0005/18  zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu. 

 

CENA OFERTOWA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem brutto słownie: 

………………………………………………………………………………… 

PONADTO OŚWIADCZAM/Y, ŻE: 

1. Niniejsza oferta jest ważna przez 60 dni od dnia terminu składania ofert. 

2. Zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/nie wnosimy do niego żadnych 

zastrzeżeń. 

3. Określone wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia w 

tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych  

Wycieczka  
Cena netto 

PLN 

Cena brutto 

PLN 

   

   

   

   

RAZEM   
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z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 

umowy nie będzie podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia. 

4. Zakres oferowanej dostawy jest zgodny z zakresem objętym zapytaniem ofertowym. 

5. Nazwa podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części lub całości 

przedmiotu zamówienia (zakres rzeczowy): 

……………………………………………… - ………………………………………. 

6. Posiadam/y wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty, spełniam/y 

wszystkie warunki udziału w niniejszym postępowaniu i nie podlegam/y wykluczeniu  

z postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 

7. Znam/y warunkami realizacji przedmiotowego zamówienia określone w Zapytaniu ofertowym  

i akceptujemy je bez zastrzeżeń a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy na określonych w nim przez Zamawiającego warunkach, w miejscu i terminie przez niego 

wyznaczonym. Nie stawienie się do podpisania umowy w wyznaczonym miejscu  

i terminie jest równoznaczne z rezygnacją z jej podpisania. 

8. Nie byłem/liśmy prawomocnie skazany/i za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem  

o udzielenie zamówienia, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych. 

9. Oświadczam/y, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą. 

10. Oświadczenia zawarte w niniejszej ofercie zostały złożone przez osobę uprawnioną (upoważnioną) do 

reprezentowania Wykonawcy. 

11. Oświadczamy, że autokary którymi będą przewożone dzieci są sprawne technicznie i mają aktualne 

badania techniczne oraz że kierowcy mają niezbędne uprawnienia do kierowania autokarem oraz 

uprawnienia do przewozu osób. 

12. Do oferty załączam/y: 

Załącznik nr 1 Oświadczenia 

Załącznik nr 4 Oświadczenie RODO 

Inne ……………………………………………………………………………… 

 

 

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

 (miejscowość i data)              (podpis) 

  


