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ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2017/11.1.4 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
DANE ZAMAWIAJĄCEGO 
 

OŚWIATA I BIZNES Spółka z o.o. 
ul. Mickiewicza 28/7  
40-092 Katowice 
tel./fax 32/258-71-72 
NIP: 634-273-85-97 
 
DANE WYKONAWCY (dot. osób fizycznych wykonujących przedmito zamówienia osobiście) 
 

Imię i nazwisko: ……………………………………….………………………………………………………….………………………………… 

Adres:……………………………………………………………………………...……………………………………….…..……………………… 

PESEL: ……………………..……..…    e-mail: ……………….…..………………..………tel.………………………...……………………  

 
DANE WYKONAWCY (dot. podmiotów) 
 

Osoba/Osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy ………………………….………………………………………… 

Nazwa firmy: ……………………………………………….………………………………………………………….………………………………… 

Adres firmy: ………………………………………………………………………...……………………………………….…..……………………… 

Nr KRS/EDG1: ……………………..…...………… REGON: ……..……………..………….…… NIP: …………………….…..…….……… 

Osoba do kontaktu: ……………………………………………….………… e-mail: ………………………………..………………………… 

tel.…………………………………… fax …………………………………… 

 
W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 1/2017/11.1.4 dnia 06.10.2017r., dotyczące świadczenia 
usług   trenerskich podczas realizacji kursów kursy efektywnych technik uczenia się dla uczniów 
szkół podstawowych miasta Zabrze w się w projekcie „Dotknij nauki” realizowanego przez Miasto 
Zabrze jako Lidera i OŚWIATA i BIZNES Spółkę z o.o. jako Partnera w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz 
Społeczny) poddziałanie 11.1.4 „Poprawa efektywności kształcenia ogólnego”., składam Ofertę 
następującej treści: 
 

1. Oferuję świadczenie usługi będącej przedmiotem Zapytania ofertowego w zakresie i za cenę 
przedstawioną  w poniższej tabeli: 

Liczba części zamówienia 
oferowanej do realizacji 

Cena brutto za 1 godzinę 
zegarową zajęć 

 
 
 
 

 

 

                                                 
1
 KRS – Krajowy Rejestr Sądowy, EDG – Ewidencja Działalności Gospodarczej 
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2. Oświadczam, że: 
- zapoznałem się z wszystkimi zapisami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i akceptuję je  

w całości; 
- spełniam wszystkie wymagania, jakie względem Wykonawcy określił Zamawiający;  
- uważam się za związaną/ego niniejszą Ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia złożenia Oferty.  

3. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej Oferty na podpisanie Umowy w terminie  
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Do Formularza ofertowego załączam: 
- CV  potwierdzające wymagane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe  
- Załącznik nr  2  do Zapytania ofertowego; 
- Załącznik 3  do Zapytania ofertowego  
- Załącznik 4  do Zapytania ofertowego 
-  …………………… 
-     …………..……… 
-     ……………..……. 

5. Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń zaświadczam, że wszystkie 
informacje zamieszczone w niniejszym Formularzu ofertowym i w załączonych oświadczeniach 
(dotyczy tylko podmiotów) do Zapytania ofertowego  są aktualne i zgodne z prawdą. 
 

6. Oświadczam, że w ramach wskazanej ceny brutto zostały uwzględnione wszystkie potrącenia jakie musi 
dokonać Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu 
Zdrowia oraz ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. 

 
 

   
miejscowość i data  podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 


