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Załącznik nr 2 do siwz 

FORMULARZ OFERTOWY 

Ja/My, niżej podpisany/ni .................................................................................................. 

działając w imieniu i na rzecz: 

1. Wykonawca/Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego:  

   

   

2. kod, miejscowość,  

   

3. ulica, nr domu, nr lokalu 

   

4. imię i nazwisko osoby do kontaktu 

 

5. adres poczty elektronicznej osoby do kontaktu 

   

6. nr telefonu osoby do kontaktu 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie dla postępowania na „Świadczenie usług polegających na 

realizacji szkoleń dla pracowników sektora transportu zbiorowego”, prowadzonego 

przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, składam niniejszą ofertę. 

1. Oferuję wykonanie Zamówienia, na warunkach i w zakresie określonym w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, za następującą cenę: 

cena brutto: ……………………………………………………PLN, w tym: 
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Etap I 

 

cena netto 
za 1 dzień 
szkolenia za 
1 osobę 

liczba dni liczba osób 
cena netto 
za całość 
Etapu I 

cena brutto 
za całość 
Etapu I 
(VAT 23%) 

(1) (2) (3) (4) = 
(1)x(2)x(3) 

(4) + 
VAT=(5) 

szkolenia Etap I  4 20   

 

 

 

     

Etap II 

    
cena netto 
za szkolenie 
Etapu II 

cena brutto 
szkolenie 
Etapu II 
(VAT 23%) 

Szkolenia Etapu II ----- -------- -------   

 

 

 

 

 

     

Etap III 

 cena netto 
za 1 dzień 
szkolenia za 
1 osobę 

liczba dni liczba osób cena netto 
za całość 
Etapu I 

zw. z VAT 

(1) (2) (3) (4)= 
(1)x(2)x(3) 
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szkolenie dla 
pracowników (typ 1) 

 2 4880  --------------- 

szkolenie dla kadry 
zarządzającej (typ 2) 

 1 100  ------------- 

 

W cenie jednostkowej zostały ujęte wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu 

Umowy.  

2. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty upływu 

terminu składania ofert. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie 

wnoszę do niej zastrzeżeń oraz że uzyskałem konieczne informacje, potrzebne do 

właściwego wykonania zamówienia. 

4. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania Umowy na warunkach 

zawartych we wzorze umowy dołączonym do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

5. Niniejszym informujemy, że nasza oferta zawiera*)/nie zawiera*) informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

*) Skreślić niewłaściwe 

6. Oświadczamy, że wybór Oferty nie będzie*)/będzie*) prowadził do powstania po 

stronie Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku 

od towarów i usług.  

*) Skreślić niewłaściwe 

W przypadku powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, należy 

wskazać elementy zamówienia oraz ich wartość powodujące powstanie tego obowiązku: 

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Oświadczam, że zamierzam korzystać z podwykonawców (wypełnić tylko gdy dotyczy): 

część zamówienia  firma podwykonawcy 

  

  

  

 

8. Dokumentem potwierdzającym zasady reprezentacji Wykonawcy jest:……………………., 

dostępny pod adresem internetowym:………………………………………………. 

9. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 

 

 

 

Oświadczam, że wypełniłem 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 

postępowaniu1.  

…......................, dn. …......................... …................................................... 

 (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 

 

 

 

 
1 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 


