
 
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy 

 

OFERTA 

ZŁOŻONA W ZAPYTANIU OFERTOWYM  

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Mińsk Mazowiecki 

ul. Józefa Chełmońskiego 14 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

tel. 25 756 25 00 

e-mail gmina@minskmazowiecki.pl 

 

WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

Nazwa Wykonawcy:  

Adres:  

Osoba wyznaczona 

do kontaktu: 

 

Nr telefonu:  

Adres e-mail:  

 

Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia tj. Szkolenia dla nauczycieli w  ramach 

realizacji projektu „Kreatywna szkoła w Gminie Mińsk Mazowiecki” dla następujących 

części: 

Część 1: Szkolenie „Praca metodą projektu i eksperymentu oraz rozwój kompetencji 

kluczowych wśród uczniów" 

za kwotę  brutto ………………….. 

Słownie:…………………………………………………………zł 

Część 2: Szkolenie „Wykorzystywanie narzędzi ICT w procesie nauczania oraz zastosowanie 

i obsługa nowoczesnych multimediów w edukacji”  

za kwotę  brutto ………………….. 

Słownie:…………………………………………………………zł 



 
 

 

Część 3: Szkolenie "Trening Umiejętności Społecznych"  

za kwotę  brutto ………………….. 

Słownie:…………………………………………………………zł 

Część 4: Szkolenie "Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"  

za kwotę  brutto ………………….. 

Słownie:…………………………………………………………zł 

 

 

Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

1. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w zapytaniu 

ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń  

2. Zobowiązuję się wykonać zamówienie na warunkach określonych w zapytaniu 

ofertowym; 

3. Oświadczam, że wybór oferty będzie / nie będzie (niepotrzebne skreślić) prowadził do 

powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. W związku z powyższym 

wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT: (w/w zapis 

związany jest z wejściem w życie ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o 

podatku od towarów i usług, 

 

Lp. 
Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których 

dostawa/świadczenie będzie prowadzić do powstania 

obowiązku podatkowego u Zamawiającego 

Wartość towaru/usługi bez 

kwoty podatku VAT 

1.   

2.   

3.   

 

Brak wyboru opcji Zamawiający uzna, iż wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u 

Zamawiającego obowiązku podatkowego. 

4. Zastrzegam, że informacje zawarte na następujących stronach od ……… do ……… 

oferty, stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane.  



 
5. Oświadczam, że instytucja, którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak 

również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności 

wymaganych odrębnymi przepisami; 

6. w przypadku udzielenia mi(nam) zamówienia zobowiązuję(emy) się do zawarcia 

pisemnej umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 

7. oświadczam(y), że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 

zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego; 

8. oświadczam(y), że dysponuję(emy) niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz 

pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do 

zapytania; 

9. akceptuję(emy) przedstawione przez Zamawiającego warunki płatności 

10. oświadczam(y), że jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni - bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

11. oświadczamy, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia. Ponadto wobec firmy nie ogłoszono i nie wszczęto 

postępowania o ogłoszenie upadłości/ likwidacji. 

12. oświadczam, iż nie jestem powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez 

powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy 

Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu 

Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a 

Wykonawcą. 

13. oświadczam(my) iż, wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 

lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 

niniejszym zapytaniu. 

14. przed podpisaniem umowy zobowiązuje się do zebrania od osób wyznaczonych do 

realizacji umowy  oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych 

osobowych. 

15. Zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców/przy udziale podwykonawców 

(niepotrzebne skreślić). Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza 

powierzyć podwykonawcom ………………………………………..…… 



 
16. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) Wykaz usług 

2) Wykaz osób 

3) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej 

4) Pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z 

dokumentu stwierdzającego status prawny
1
 

 

 

…..……………… dnia……………    …………………………………………… 

    (czytelny podpis osoby upoważnionej )  

                                                           
1 Należy usunąć jeżeli nie jest składane.  


