
ZS.EFS.220.2011 
Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
................................, dnia ........................... roku 

 (miejscowość)                                     (data) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nazwa/Pieczęć Wykonawcy 

 
 
 

Zespół Szkół w Karczewie im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 
ul. Kardynała Wyszyńskiego 4, 05-480 Karczew, tel. (22) 788 24 00,  

email: zskarczew_sekretariat@op.pl 
REGON: 0010104588; NIP: 532-174-14-12 
powiat otwocki, województwo mazowieckie 

 
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
na zadania: 

• Przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B 
• Przeprowadzenie kursu i egzaminu na zdobycie uprawnień na wózki widłowe dla 

uczniów ZS Karczew 
w ramach projektu „Podniesienie jakości i atrakcyjności nauczania w Zespole Szkół w 
Karczewie”.  
 

FORMULARZ  OFERTY 
 

1. Pełna nazwa Wykonawcy 
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................... 

 
2. Adres Wykonawcy 
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... 
 
3. Pozostałe dane wykonawcy: 
 
REGON .....................................      

NIP ............................................  

PKD ...........................................      

Nr telefonu …………………… 
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4. Odpowiadając na zaproszenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego oferuję wykonanie przedmiotu objętego zamówieniem,  tj.  
usługi szkoleniowe za cenę*: 
 

Nr 
części 

 
Nazwa 

szkolenia 

 
Cena brutto w złotych za całość 

Cena brutto w złotych za jednego 
uczestnika 

1  Prawo jazdy 
kat. B 

……………………………………
…………………………...…….. zł 
Słownie: 
......................................................... 
……………………………………. 

…………………………………
……………………………...…zł 
Słownie: 
....................................................... 
……………………………… 

 
 

2. 

 
Kurs na 
uprawnienia na 
wózki widłowe 
 

……………………………………
…………………………...…….. zł 
Słownie: 
......................................................... 
……………………………………. 

…………………………………
……………………………...…zł 
Słownie: 
....................................................... 
……………………………… 

* Wykonawca może złożyć ofertę na każdy z ww. pakietów z osobna, lub na całość 
przedmiotu zamówienia. 

4.  Oświadczamy, że: 

a) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

b) szkolenia  wykonamy we wskazanym w SIWZ terminie, 

c) zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SIWZ), 

d) oświadczamy, że zawarty w specyfikacji projekt umowy został przez nas zaakceptowany  

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach 

w nim podanych (wraz z ustalonym terminem płatności), w terminie i miejscu 

zaproponowanym przez zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania 

ofertą, 

e) oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, 

f)  pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty 

opisują   stan   faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.297 k.k.). 

 
Oferta zawiera ……………………….……..ponumerowanych stron. 
 
 
Data .........................                                                                         
 

…………………………………………………………… 
(podpis osoby/osób uprawnionych do reprezentowania               
                                 Wykonawcy) 

 
 
Do oferty zostały dołączone następujące załączniki: 
 
 2



Należy wyliczyć wszystkie załączniki 
 
Załącznik nr 1 ................................................... 
Załącznik nr 2 ................................................... 
Załącznik nr 3 ...................................................  (...) 
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