
str. 1 
 

                                                                          

Znak sprawy: ZS-ZP.2100/1/2011        Załącznik nr 2 

 

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

Nazwa Wykonawcy      miejscowośd i data 

Nr telefonu: ……………………………….. Faks: ………………………………….. 

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

Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym (imię i nazwisko) …………………………………………………… 

OFERTA 

Zespól Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego      

Ul. Marszałka Piłsudskiego 28 

37-420 Rudnik nad Sanem 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie kursu prawa jazdy 

kategorii B dla uczniów Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem w związku z realizacją projektu –

„Wdrożeni  i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności i jakości 

kształcenia zawodowego”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy   

w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

1. Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zawartym w SIWZ za 

wynagrodzenie w kwocie: 

 

Netto (bez VAT) …………………………………………………… 

 

Słownie złotych ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Brutto (z VAT) …………………………………………………….. 

 

Słownie złotych …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Stawka podatku VAT …………………………….. 

W terminach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

Koszt wyszkolenia jednej osoby wynosi ……………………………. Zł brutto. 
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2. Oświadczam(y), że spełniamy wymagania zawarte przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w szczególności posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie do 

zrealizowania przedmiotu zamówienia na który złożona została niniejsza oferta. 

3. Oświadczam(y), że wzór umowy załączony do SIWZ został przez nas zaakceptowany bez 

zastrzeżeo i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na ww. 

warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Zamówienie zamierzam(y) zrealizowad sam(i) * przy udziale Podwykonawców w zakresie 

wskazanym w załączniku nr 8 do niniejszej oferty. 

5. W przypadku wyboru mojej/naszej oferty jako oferty najkorzystniejszej zobowiązuję(emy) się do 

przedłożenia Zamawiającemu wszystkich dokumentów wymaganych przed zawarciem umowy   

a wskazanych w SIWZ. 

 

 

 

 

 

      …………………………………………………………………………… 

      Podpis (upoważniony przedstawiciel wykonawcy) 

 

 

 
* – niepotrzebne skreślid 

 

Załącznikami do niniejszej ofert są: 

 

1. …………………………………………………………………………………. 

 

2. …………………………………………………………………………………. 

 

3. …………………………………………………………………………………. 

 

4. …………………………………………………………………………………. 

 

5. ...................................................................................... 

 

6. ………………………………………………………………………………….  

 

                                                                       


