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ZP-1/2011                                                                                                                 ZAŁĄCZNIK NR 2 
FORMULARZ OFERTY 

 
 

Wykonawca: 

Nazwa                 ……………….………………….… 

Siedziba   ……………….………………….… 
Nr telefonu/faksu: ……………….………………….… 

Nr NIP:   ……………….………………….… 

Nr REGON:  ……………….………………….… 

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie  

ul. I AWP 82A 
 07-200 Wyszków 

 
W związku z ogłoszeniem  postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na organizację 
i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie 
realizowanych w ramach IV edycji projektu systemowego pt. "W aktywności siła"  
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej 
integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie- część I. 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ dla: 

 
• zadania nr 1 „Kurs prawa jazdy kat. B”  za łączną wartość brutto ................................zł, 

słownie: ....................................... ........................................................................................... zł. 
netto ................................. zł, słownie: ................................................................................. zł 
plus VAT ...........%, tj. ................. zł. 

 
• zadania nr 2 „Kurs prawa jazdy kat. C”  za łączną wartość brutto ................................zł, 

słownie: ....................................... ........................................................................................... zł. 
netto ................................. zł, słownie: ................................................................................. zł 
plus VAT ...........%, tj. ................. zł. 

 
• zadania nr 3 „Kurs kwalifikacji wst ępnej przyspieszonej" za łączną wartość brutto 

................................zł, słownie: ………………………………......................................... 

........................................................................................... zł, netto ................................. zł, 
słownie: ................................................................................. zł plus VAT ...........%, tj. 
................. zł. 

• zadania nr 4 „Kurs operatora wózków widłowych” : za łączną wartość brutto 
................................zł, słownie: ........................................................................ .................... 
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....................................................................... zł, netto ................................. zł, słownie: 

................................................................................. zł, plus VAT ...........%, tj. ................. zł. 
 
• zadania nr 5 „Kurs tworzenia aplikacji internetowych poł ączony z warsztatami 

społeczno-zawodowymi i rehabilitacją” za łączną wartość brutto ................................zł, 
słownie: ....................................... ........................................................................................... zł, 
netto ................................. zł, słownie: ................................................................................. zł, 
plus VAT ...........%, tj. ................. zł. 
 
 

• zadania nr 6 „Kurs komputerowy z pakietem MS Office z elementami grafiki 
komputerowej i obsługą Internetu połączony z warsztatami społeczno-zawodowymi i 
rehabilitacj ą” za łączną wartość brutto ................................zł, słownie: 
....................................... ........................................................................................... zł, netto 
................................. zł, słownie: ................................................................................. zł, plus 
VAT ...........%, tj. ................. zł. 
 

• zadania nr 7 „Kurs żeglarski na patent żeglarza jachtowego z warsztatami 
psychospołecznymi i zawodowymi” za łączną wartość brutto ................................zł, słownie: 
....................................... ........................................................................................... zł, netto 
................................. zł, słownie: ................................................................................. zł, plus 
VAT ...........%, tj. ................. zł. 

• zadania nr 8 „Kurs komputerowy – obsługa pakietu MS Office i obsługa Internetu”  za 
łączną wartość brutto ................................zł, słownie: ....................................... 
........................................................................................... zł, netto ................................. zł, 
słownie: ................................................................................. zł, plus VAT ...........%, tj. 
................. zł. 

 
• zadania nr 9 „Kurs komputerowy – tworzenie stron internetowych z wykorzystaniem 

grafiki komputerowej” za łączną wartość brutto ................................zł, słownie: 
....................................... ........................................................................................... zł, netto 
................................. zł, słownie: ................................................................................. zł, plus 
VAT ...........%, tj. ................. zł. 
 

• zadania nr 10 „Kurs opieki nad osobami starszymi i dziećmi połączony z pierwszą 
pomocą” za łączną wartość brutto ................................zł, słownie: ....................................... 
........................................................................................... zł, netto ................................. zł, 
słownie: .................................................................................zł, plus VAT ...........%, tj. 
................. zł. 

2. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 
i realizacji przyszłego świadczenia umownego a oferta nie stanowi czynu nieuczciwej 
konkurencji, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 
2004 roku (t.j. Dz. U. 2007, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) i art. 5 – 17 ustawy z dnia 16 kwietnia 
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1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993r. Nr 47, poz. 211 z 1997r. Nr 88, 
poz. 554, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2000r. Nr 29, poz.356 i Nr 93, poz. 1027, z późn. zm.). 

3. Oświadczamy, iż zaoferowana cena pozostanie niezmieniona przez cały okres realizacji 
zamówienia. 

4. Oświadczamy, że : 
- zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych 

zastrzeżeń, 
- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą, 
- spełniamy warunki, określone w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, 
5. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do: 
- podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą. 
6. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan 

prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 k.k.).  
7. Załącznikami do niniejszej oferty są: 
a) .............................................................................................................................................................. 
b) .............................................................................................................................................................. 
c) .............................................................................................................................................................. 
d) .............................................................................................................................................................. 
e) .............................................................................................................................................................. 
 
...................................... dnia .....................                                   
 

                                                                                                     
......................................................................... 
Podpis upoważnionego przedstawiciela 
Wykonawcy 

 
 


