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ZS ND  3201 / 1  / 2017          Załącznik Nr 2 

        

 
 
…………………………… 
      pieczęć oferenta 

 

Zespół Szkół w Niedźwiadzie Dolnej  

39-107 Niedźwiada 40 

 

 
          O F E R T A  CENOWA 

 
             Ja niżej podpisany …………………………………………………….………….……………………………… 

działając w imieniu i na rzecz  …………………………………………………………….……………………………... 

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

REGON.……………………….……………………Nr NIP……………….……………..……………………………….. 

Nr telefonu ……………………………………nr faxu ……………………………………………………………………. 

Adres e-mail............................................................................................................................................... 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn.: Organizacja 2-dniowej wycieczki w Góry 

Świętokrzyskie,  składamy niniejszą ofertę. 

 
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, łącznie za cenę: 

 Cena jednostkowa za jednego 
uczestnika 

Cena łączna za 31 osób 

WARTOŚĆ OFERTY NETTO  
………………….………………………. PLN  
 

………………..……………………………… 
(słownie: 
………………………………………….. PLN 

 
…………………….…………………….… PLN  
 

………………..………………………………… 
(słownie: 
…………………………………………….. PLN 

STAWKA VAT   

……………………………………………. % 

 

………………………………………………. % 

WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO  
………………….………………………  PLN 

(słownie: 
………………..……………………………… 
 

………………………………………….. PLN 

 
………………….…………………………  PLN 

(słownie: 
………………..………………………………… 
 

…………………………………………….. PLN 

  

W tym: 

 

Wartość oferty, odpowiednio dla: Cena brutto za jednego 
uczestnika 

Łączna cena brutto  

 

Wartość oferty dla Zespołu Szkół Nr 1 

 

…………………………. PLN 

 

………..   (cena brutto za 1 uczestnika) x 4 

(liczba osób) =………….… 
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Wartość oferty dla Zespołu Szkół Nr 5 

 

…………………………. PLN 

 
………..   (cena brutto za 1 uczestnika) x  2   
 
(liczba osób) =………….… 

 

Wartość oferty dla Zespołu Szkół w 

Niedźwiadzie Dolnej 

 

…………………………. PLN 

 
………..   (cena brutto za 1 uczestnika) x 25 
 
(liczba osób) =………….… 

 

2. Termin wykonania zamówienia: do dnia 29.04.2017 r. do dnia 30.04.2017 r.  

3. Akceptujemy termin płatności: do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Forma zapłaty: przelew na konto………………………………………………………………..…………….… 

5. Oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym oraz projektem umowy i nie 

wnosimy zastrzeżeń, 

2) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym, 

3) uzyskaliśmy wszystkie informacje konieczne do przygotowania oferty, 

4) projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się,  w przypadku wybrania 

naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy  na warunkach zawartych w zapytaniu 

ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że:  

 przedmiot zamówienia zrealizujemy sami w całości *) 

 realizację przedmiotu zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom w całości *) 

 realizację przedmiotu zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom w wymienionym 

poniżej zakresie*): 

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

.................................................................................................................................................**) 

7. Informacje złożone na stronach ………………. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa                                  

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

8. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ……………kolejno ponumerowanych stronach. 

9.  Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ………………………………………………….. 

2) ………………………………………………….. 

3) ………………………………………………….. 

4) ………………………………………………….. 

 
 
 
……………...............……., dnia …………… 20……..  r. 

 
 
 

………………….……………………………………………............. 
podpisy osób(y) uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

*) zaznaczyć właściwe 
**) wpisać zakres 


