
 

 

 

 

 

Załącznik nr 1  

FORMULARZ  OFERTY 

  

 

 

 

 

Dane dotyczące wykonawcy  

 

Imię i nazwisko/Nazwa: ............................................................................................................... 

Adres: ...........................................................................................................................................  

Adres poczty elektronicznej: ........................................................................................................  

Numer telefonu: ……...................................................................................................................  

Numer faksu: ……. .....................................................................................................................  

NumerPESEL: ..........................................................................................................................  

Numer NIP: .................................................................................................................................  

 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: „Usługę edukacyjną w ramach programu Indywidualizacja procesu nauczania 

i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych pt. „Każdy uczeń jest ważny, czyli zrównoważony rozwój dzieci w gminie Tuchów” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  

Oferuję/-emy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 

 

- 1-  

 

 

 

 

 
 

Pieczęć Wykonawcy 



 

 

 

 

 

 

Części Nazwa Liczba godzin 

dla każdego 

nauczyciela 

Cena brutto 

za 1 godzinę - PLN 

(cyfrowo) 

Cena brutto za 1 godzinę 

PLN 

(słownie) 

Cześć 1  Prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w 

zdobywaniu umiejętności matematycznych dla 

pierwszej grupy 

5 godz. zajęć   

 

 

 

Cześć 2 Prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w 

zdobywaniu umiejętności matematycznych dla 

drugiej grupy 

5 godz. zajęć    

Cześć 3  

 
Prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w 

zdobywaniu umiejętności matematycznych dla 

trzeciej grupy 

5 godz. zajęć    

Cześć 4 Prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w 

zdobywaniu umiejętności matematycznych dla 

czwartej grupy 

5 godz. zajęć    

Cześć 5  

 
Prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w 

zdobywaniu umiejętności matematycznych dla piątej 

grupy 

5 godz. zajęć    

Cześć 6 Prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w 

zdobywaniu umiejętności matematycznych dla 

szóstej grupy 

5 godz. zajęć    

Cześć 7 Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania 

uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia 

matematyczno-przyrodnicze dla pierwszej grupy 

5 godz. zajęć    

Cześć 8 Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania 

uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia 

matematyczno-przyrodnicze dla drugiej grupy 

5 godz. zajęć    

Cześć 9 Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania 

uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia 

matematyczno-przyrodnicze dla trzeciej grupy 

5 godz. zajęć    

 



 

 

 

 

1. Oświadczamy, że: 

1) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie od dnia zawarcia umowy do 21.06.2013 r. 

2) Zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w SIWZ i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia. 

4) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego, 

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

3. Oferta została złożona na …………………….. stronach  

4. Do oferty dołączono następujące dokumenty (wykonawca zobowiązany jest sporządzić wykaz załączonych do oferty oświadczeń i 

dokumentów): 

- ……………………………………………………………….……………………………….. 

- …………………………………………………….………………………………………….…… 

- ………………………………………………………………………………..…….……………… 

- ………………………………………………………………………….………………..………… 

- …………………………………………………………………………………..…………………… 

- ………………………………………………………………………………..…….……………… 

…………………………………………………………………………………..…………………… 

 

Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  

Nazwisko i imię: .......................................................................................................................................... 

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

e-mail: .................................................................................................................................................... 

 

Pełnomocnik w przypadku składania  oferty wspólnej: 

Nazwisko i imię ……………………………………………………………….………………….. 



 

 

 

 

 

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

Zakres umocowania : …………………………………………………………………………………... 

 

Zastrzeżenie wykonawcy  

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:  

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

 

Inne informacje wykonawcy: ………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.                 ............................................... 

                        Podpis osób uprawnionych do składania świadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki 

 


