
 
Projekt: "Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew"  
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          Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

nr 4/2018 

 

FORMULARZ OFERTOWY  

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 4/2018 
 

 

Wykonawca: 

Nazwa Wykonawcy   ................................................................................................................ 

Adres Wykonawcy   ............................................................................................................... 

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

Numer NIP                             .................................................................................................................... 

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

Adres poczty elektronicznej   .................................................................................................................... 

Numer telefonu /faks               ................................................................................................................... 

Nazwa banku/numer konta …............................................................................................................. 

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

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na świadczenie usługi polegającej na przeprowadzenie 

sześciu szkoleń warsztatowych dla nauczycieli szkół funkcjonujących na terenie gminy 

Parzęczew, na potrzeby realizacji projektu pt. „Z małych Szkół w Wielki Świat – Rozwój 

kompetencji kluczowych w szkołach w gminie Parzęczew”, zadanie 9 oferuję wykonanie 

przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym ZA CAŁKOWITĄ CENĘ 

BRUTTO: 
 

Kwota: 

 

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

Słownie: 

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

 

Wskazana powyżej cena wynika z tabeli „Szczegółowa oferta cenowa”. 

 

 Szczegółowa Oferta Cenowa 

Lp. Przedmiot zamówienia 

Cena brutto za 

pojedyncze 

szkolenie 

[zł] 

Ilość 

szkoleń 

Wartość całkowita 

brutto 

[zł] 

1.  Szkolenie warsztatowe z obsługi tablicy 

interaktywnej TT IW DualBoard 1279 

Liczba godzin: 2h x 2 szkolenia 

Przewidywana liczba uczestników: 20 

osób/2 gr. 
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2.  Szkolenie warsztatowe z obsługi systemu 

do zbierania i analizowania odpowiedzi 

Turning Technologies z pilotami do 

testów ResponseCard LT  

Liczba godzin: 4h x 2 szkolenia 

Przewidywana liczba uczestników: 20 

osób/2 gr. 

 

  

3.  Szkolenie warsztatowe z obsługi 

programu do nauki zajęć językowych 

Roycan easyLAB  

Liczba godzin: 5  

Przewidywana liczba uczestników: 5 

osób 

 

  

4.  Szkolenie warsztatowe dotyczące pracy 

na komputerze w zakresie jego 

edukacyjnego wykorzystania 

Liczba godzin: 15 

Przewidywana liczba uczestników: 8 

osób 

 

  

WARTOŚĆ CAŁKOWITA BRUTTO 
 

 

 

Oświadczam, że: 

1. Dysponuję kadrą, która spełnia wymagania kwalifikacyjne określone w Zapytaniu Ofertowym. 

2. Zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym, przyjmuję warunki w nim zawarte i nie wnoszę 

do niego zastrzeżeń. 

3. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie określonym w zapytaniu ofertowym. 

4. Uzyskałem/am wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia. 

5. W przypadku wybrania mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy na przeprowadzenie 

szkoleń dla nauczycieli w miejscu i terminie uzgodnionym z Zamawiającym. 

 

Ponadto, świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 Kodeksu karnego, 

dotyczącego złożenia podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego 

dokumentu lub nierzetelnego pisemnego oświadczenia dotyczącego okoliczności o istotnym znaczeniu 

dla uzyskania zamówienia publicznego, oświadczam/my że informacje zawarte w ofercie oraz 

dokumentach i oświadczeniach złożonych z ofertą są zgodne ze stanem faktycznym. 

 

Oferta składa się z .......... załączników podpisanych i opieczętowanych przez ubiegającego się  

o zamówienie, a w przypadku kopii dokumentów dodatkowo potwierdzonych „za zgodność  

z oryginałem” data i podpis – stanowiących integralną część. 

 

 

 

 

 

........................................................ 
(miejscowość, data i podpis) 


