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Załącznik nr 1 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
 
 
 
 
 

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

(nazwa i adres oferenta) 

 

 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe na: 

Usługi szkoleniowe 

składamy ofertę o następującej treści: 
 
Łącznie wartość brutto za szkolenie  ………………………………………………… zł = Obowiązujący 
podatek VAT  .....%................................ zł. 

Liczba przeprowadzonych szkoleń w okresie dwóch ostatnich lat (licząc od dnia ogłoszenia ww. 

zapytania) …………………………. 
 

Lp. Tytuł/Nazwa szkolenia Data realizacji Liczba godzin Dla kogo 

     

     

     

     

 

 
Oświadczam, że: 

 

1.   powyższa cena brutto zawiera wszelkie koszty związane z prawidłową i pełną realizacją 

przedmiotu zamówienia a w przypadku lub jeżeli Wykonawcą jest osoba fizyczna 

nieprowadząca działalności gospodarczej, podana cena jest wartością ostateczną, 

zawierającą wszystkie koszty Wykonawcy oraz Zamawiającego związane  

z wynagrodzeniem tj. pełny koszt ponoszony przez Zamawiającego związany  z wypłat
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         wynagrodzenia (składki na ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i emerytalne – jeśli 

dotyczy – oraz podatek dochodowy). 

2.   zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert i jego załącznikami i nie wnosimy do 

niego żadnych zastrzeżeń i w pełni go akceptujemy, 

3.   wszystkie kursy odbędą się w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, 

4.   akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy zgodnie z tym wzorem, 

5.   uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania   i złożenia 

oferty, 

6.   oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego 

określone w zaproszeniu do złożenia ofert, 

7.   oferujemy  realizację  przedmiotu  zamówienie  w  terminach  wskazanych  w  zapytaniu 

ofertowym, 

8.   zamówienie wykonamy na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert, 

9.   uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zaproszeniu do złożenia 

oferty, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
 
 
 

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

(Data i podpis osoby upoważnionej) 
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