Załącznik nr 4
FORMULARZ OFERTOWY
1) Przedmiot zamówienia :

Usługa polegająca na prowadzeniu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, zajęć
pozalekcyjnych ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych oraz zajęć
z doradztwa zawodowego w Zespole Szkół w Ozimku.
w ramach realizacji projektu pn. OMNIBUS POWIATU OPOLSKIEGO
2)

Zamawiający :

Zespół Szkół w Ozimku ul. Częstochowska 24
46-040 Ozimek, tel.774651-918
3) Niniejszym przystępujemy do udziału w przetargu nieograniczonym
..................................................................................................................................................
( imię i nazwisko wykonawcy/ nazwa firmy)

..................................................................................................................................................
( adres zamieszkania/siedziba wykonawcy)

..................................................................................................................................................
(tel /fax, adres mail )
4) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia
w bloku …….. części ...................................
cena oferty brutto wynosi: ...................zł
słownie..................................................................................................................... zł
w bloku …….. części ...................................
cena oferty brutto wynosi: ...................zł
słownie..................................................................................................................... zł
5) Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 28.02.2015r.
6) Warunki płatności: Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 7 dni od wykonania zlecenia
i przedłożeniu faktury lub rachunku przez Wykonawcę oraz załączeniu Miesięcznej karty czasu pracy
pracownika zatrudnionego w ramach POKL.
7) Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń do wzoru umowy,
9) Zapewniamy o ważności oferty przez 30 dni, licząc od terminu składania ofert, tj. do
23.04.2014r.
10) Oferta złożona została na …. . stronach, kolejno ponumerowanych od nr…… do nr………
11) Informacje zawarte w dokumentach załączonych do oferty na stronach od nr : …………...
do nr.…...…. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust.1 (sporządzone wg załącznika nr 3 do SIWZ).
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 (sporządzone wg załącznika nr 2 do SIWZ).
3. Wykaz osób wg załącznika nr 1
Ewentualnie:
4. Pełnomocnictwo (gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania firmy nie wynika z dokumentu
rejestrowego).

…………….................................................
(podpis wykonawcy lub osoby uprawnionej do
występowania w imieniu wykonawcy)



Należy wpisać numer części, której dotyczy oferta. (Dopuszcza się składanie ofert częściowych: 18 części, przy
czym każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub na dwie części)

