
 

załącznik nr 1  do rozeznania rynku nr 1/CentrEdu/W 
 

OFERTA 

(Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe nr 1/CentrEdu/W) 

Nazwa Oferenta (pieczęć): 

Imię, nazwisko, adres Wykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres do korespondencji:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Nr telefonu…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nr NIP:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Tytuł projektu: „Wykwalifikowani!” 
Nazwa zadania: 200 kompletów odzieży ochronnej / roboczej  
Przedmiot oferty: Zakup odzieży branżowej/roboczej na szkolenie w zakresie cukiernik, kucharz, 
krawiec, technolog robót wykończeniowych 
Okres realizacji przedmiotu oferty 02.2018 – 07.2019 r. z możliwością przedłużenia 
Oświadczam, że w ramach zlecenia dostarczymy wymaganą ilość kompletów dzieży 
ochronnej/roboczej dla 200 uczestników/czek w następujących cenach: 
 

 Komplet odzieży ochronnej/roboczej w zakresie cukiernik  
– cena jednostkowa brutto/ na jednego uczestnika: ............................................................ 
 

 Komplet odzieży ochronnej/roboczej w zakresie kucharz  
– cena jednostkowa brutto /na jednego uczestnika: ..............................................................  

 

 Komplet odzieży ochronnej/roboczej w zakresie krawiec 
– cena jednostkowa brutto/na jednego uczestnika:: .............................................................. 

 

 Komplet odzieży ochronnej/roboczej w zakresie technolog robót wykończeniowych  
– cena jednostkowa brutto/ na jednego uczestnika:: ............................................................... 

 
 
Podpisując niniejszą ofertę oświadczam jednocześnie, iż:  
a) W pełni akceptuję oraz spełniam wszystkie wymienione warunki udziału w postępowaniu. 
b) Zapoznałem się z treścią ZAMÓWIENIA i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w 
nim zawarte. 
c) Realizacja dostawy będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w rozeznaniu rynku; 
d) Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia; 
e) Dysponuję niezbędnym potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do prawidłowego wykonania 
dostawy. 
f) Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązki posiadania. 
g) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
h) W przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do zawarcia umowy  
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
i) Nie jestem osoba powiązaną z Zamawiającym (Liderem i/lub Partnerem) osobowo lub kapitałowo. 
j) Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 



 

k) Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralną część oferty są: 
- oferta (zał. 1) 
l) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 
postępowaniem w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla jego należytego zrealizowania (m.in. 
zamieszczenia tych danych i ich upublicznienia w protokole wyboru). 
 
Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane zawarte  
w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………   ……………………………………………………….………………………………….. 
Miejscowość i data                                                 Podpis  Wykonawcy 


