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Załącznik nr 7 do SIWZ 

                                              

............................................. 
(pieczęć nagłówkowa Wykonawcy)                                                                              

Gmina Lelów 
ul. Szczekocińska 18 
42-235 Lelów 

 

DRUK „OFERTA“ dla CZĘŚCI …….. 

(wpisać odpowiedni nr części; dla każdej części wypełnić osobny druk oferty) 

Ja/ My, niżej podpisani:  

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

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

działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/ wykonawców występujących wspólnie*:  

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

 (Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie*) 

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

 (Zarejestrowany adres Wykonawcy/ pełnomocnika wykonawców występujących wspólnie*) 

Numer telefonu …………………… numer faksu: . ………………… 

adres email:………………………………………………………………………… 

przystępując do prowadzonego przez Gminę Lelów postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na  

„Świadczenie usług edukacyjnych przez nauczycieli w ramach projektu 

„Motywacja, edukacja, przyszłość”” 

składam/y niniejszą ofertę na wykonanie zamówienia i: 

1. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z wymaganiami zamawiającego, dotyczącymi 

przedmiotu zamówienia, zamieszczonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

wraz z załącznikami i nie wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

2. Oferuję/emy realizację zamówienia na następujących zasadach: 

2.1. Cena oferty: 

 Część nr .......         – ……… godzin, 
(wpisać odpowiedni nr części i liczbę godzin przypisaną danym zajęciom w załączniku nr 1) 

Cena brutto za godzinę w zł: ………………………………………………………………… 

Razem brutto: ………………………………….. x …………………………=…………….. 
                          (ilość godzin w okresie realizacji projektu x cena brutto za godzinę = razem) 

W/w cena obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. 

2.1. Doświadczenie personelu. Oświadczam/y, że skierowany personel posiada 
doświadczenie przy realizacji usług edukacyjnych w wymiarze ……… lat. 

(wpisać liczbę PATRZ pkt. 15.2. SIWZ) 

podobnym rodzajowo do przedmiotu zamówienia. 
2.2. Termin płatności faktury …..…. dni (PATRZ pkt. 15.3. SIWZ). 

 

3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert.  
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4. zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ. 

5. podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

5.1. …………… ……………………………………………………………………………………………….. 

6. Oświadczamy, że zawarty w SIWZ projekt umowy został przez nas zaakceptowany  

i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

7. Oświadczam/y, że informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od nr 

........................ do nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą 

być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na pozostałych stronach oferty są 

jawne. 

8. Informuję, iż wybór mojej oferty będzie prowadzić/ nie będzie prowadzić* do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług (odwrotne obciążenie VAT, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, import 

towarów). W związku z faktem, iż wybór mojej oferty będzie prowadzić do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług wskazuję, iż dotyczy to następującego przedmiotu dostawy: nazwa towaru 

........................................ i jego wartość bez podatku wynosi ................................ 

złotych. 

9. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie**: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

10. Oświadczamy, że jesteśmy/nie jesteśmy* Wykonawcą z sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829). 

11. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 

1) ………………………………………..…. 

2) ....................................... 

3) ………………………………………….. 

4) …………………………………………... 

5) ………………………………………….. 

 

 

…………............................................  
(data, pieczęć i podpis wykonawcy lub Pełnomocnika)  

 

* niepotrzebne skreślić 
** jeżeli dotyczy 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym formularzu ofertowym są 

aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością 

konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

 

        …………………….……………………… 

(podpis) 


