
                                

Załącznik nr 1 do Zapytania 
ofertowego 
Nr: 3/KKPO/2017 

 

 

Zamawiający: 
ATForum Damian Dmuchowski 

Ul. Rudzka 14 
44-200 Rybnik 

biuro@atforum.pl 
 

 

Projekt 
„KKPO - Kompleksowy Komputerowy Program Odnowy” 

jest finansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków europejskich 
Usługa objęta zamówieniem: 

Usługa przeprowadzenia szkoleń TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w ramach 
projektu „KKPO - Kompleksowy Komputerowy Program Odnowy”   

 
OFERTA PRZETARGOWA 

I.  
OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ 

 

 Nazwa Adres 

Wykonawca 
 
 

  

Partner  
 
 

  

II. 
OSOBA DO KONTAKTU 

 
Imię i Nazwisko  

Stanowisko  

Instytucja  

Adres  

Telefon  

Fax  

e-mail  

Nr rachunku bankowego 
właściwy dla zwrotu wadium 
wpłaconego w formie pieniężnej 

•  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



                                

III. 
TREŚĆ OFERTY 

 
1. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania usługi pn. Usługa przeprowadzenia 

szkoleń TIK (technologii informacyjno-komunikacyjnych) w ramach projektu „KKPO - 
Kompleksowy Komputerowy Program Odnowy”: 

 
a) Składam/y ofertę na realizację w/w usługi; 
b) Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że ostateczna wartość wynagrodzenia będzie 

uzależniona od faktycznej ilości przepracowanych godzin, ta zaś zostanie skalkulowana na 
podstawie kwoty wskazanej w kolumnie Kwota brutto za jedną godzinę (PlN). 

c) Zapoznałem(-am)/liśmy się z dokumentacją i nie wnoszę/imy do niej zastrzeżeń oraz 
posiadam/y informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. 

d) Jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą na czas … dni. 
e) Zobowiązuję/emy się – w przypadku wybrania oferty – do zawarcia umowy. Umowa  zostanie 

podpisana  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
f) Określam/y następujący sposób reprezentacji spółki cywilnej/konsorcjum* dla potrzeb 

niniejszego postępowania (wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę – spółki 
cywilne lub konsorcja): ……………………………………………................................................................... 

g) Maksymalna cena całkowita za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, 
zawierająca cenę tytułem wynagrodzenia za realizację usługi objętej zamówieniem ogółem 
wynosi: 

netto : < … PLN > (słownie < >) złotych,  
brutto: <… PLN> (słownie < >) złotych,   
w tym : VAT <… PLN> (słownie <…>) złotych, 

w tym: 
 

Nazwa zadania 
(zakres zgodny z 
dokumentacją) 

Wynagrodzenie 

Kwota netto 

[Pln ] 

% podatku 

VAT 

Kwota podatku 

VAT [Pln] 

Kwota brutto 

[Pln ] 

Kwota brutto za jedną 

godzinę (Pln) 

Realizacja szkolenia 
obejmującego 
łącznie 7200 godzin 
zajęć dydaktycznych 
(90 grup po 80h na 
grupę). W ramach 
przedstawionej 
oferty wykonawca 
zapewni sale 
szkoleniowe w 
miejscowościach 
wskazanych przez 
zamawiającego.  

 

     

RAZEM      

 
h) Oświadczam/y, że w cenie naszej oferty uwzględnione zostały wszystkie koszty wykonania 

przedmiotowego zamówienia. 
  
2. Oferta zawiera łącznie ……… ponumerowanych i parafowanych stron (wraz z załącznikami). 
3. W przypadku gdy oferta Wykonawcy zostanie uznana za najkorzystniejszą, Wykonawca na 

potrzeby kontaktu z Zamawiającym wskazuje dane firmowe do umieszczenia w komparycji umowy 
oraz nr rachunku bankowego: 
 



                                

Nazwa  

Numer NIP  

Numer identyfikacyjny REGON  

Ulica, miejscowość  

Poczta  

Kapitał zakładowy (jeśli dotyczy)  

Organ rejestrowy / ewidencyjny  

Nazwa rejestru / ewidencji  

Numer nadany przez organ 

rejestrowy / ewidencyjny 
 

Nr rachunku bankowego właściwy 

do wypłaty wynagrodzenia 
 

 
 
Oświadczamy, że nasza oferta spowoduje/nie spowoduje (niepotrzebne skreślić)  powstanie 
obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego. 
Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 
powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego oraz ich wartość bez kwoty 
podatku: ………………………………….. (wypełnić, jeżeli dotyczy). 

 

 

 

 

 

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

 (miejscowość)  (data) 
(imię i nazwisko, stanowisko, podpis osoby/osób 

uprawnionej/nych do reprezentowania Wykonawcy) 

 


