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                                                                                ZAŁĄCZNIK NR 1 do Zapytania ofertowego nr ZW/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 
 

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 ZW/2017/11.1.4 z dnia 03.10.2018 r., dotyczące usługi 
udostępnienia infrastruktury i przeprowadzenia zajęć/pokazów edukacyjnych o charakterze  
praktycznym z zakresu „Tajemnice ziemi” dla  uczniów/uczennic klas VI - VII   z 20 szkół 
podstawowych  z terenu miasta Zabrze w ramach kształtowania i rozwijania kompetencji 
kluczowych u uczniów  w projekcie pn. „Dotknij nauki” (nr RPSL.11.01.04-24-02FF/17) 
realizowanym przez Miasto Zabrze w partnerstwie OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. składam Ofertę 
następującej treści: 
 

1. Oferujemy świadczenie usługi będącej przedmiotem Zapytania ofertowego za cenę przedstawioną  
w poniższej tabeli: 

Nazwa usługi 
Cena brutto  

(w PLN) 
VAT  
(%) 

Realizacja usługi udostępnienia  
infrastruktury i przeprowadzenia 
zajęć/pokazów edukacyjnych o 
charakterze  praktycznym z 
zakresu „Tajemnice ziemi” dla  
uczniów/uczennic, (cena za 
jednego uczestnika) 

………………………………. PLN 
 

Słownie: ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

 

Całkowita wartość oferowanych 
usług zgodnie z wymogami 

………………………………. PLN 
 

                                                 
1
 KRS – Krajowy Rejestr Sądowy, EDG – Ewidencja Działalności Gospodarczej 
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Zapytania ofertowego nr 
ZW/2017/11.1.4 

Słownie: ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

 

 

 

2. Ew. uwagi do wyceny: 

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

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

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

3. Nazwa i adres obiektu/ów, w których Wykonawca zapewnia wstęp i zajęcia/pokazy zgodnie z 
wymogami Zapytania ofertowego: 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

 

4. Oświadczamy, że: 
- zapoznaliśmy się z wszystkimi zapisami zawartymi w Zapytaniu ofertowym i akceptujemy je  

w całości; 
- spełniamy wszystkie wymagania, jakie względem Wykonawcy określił Zamawiający,  

w szczególności: 
+ nie wszczęto wobec nas postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono upadłości 

oraz znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
usługi stanowiącej przedmiot zamówienia; 

+ nie zalegamy z uiszczaniem podatków oraz opłacaniem składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych 
należności wymaganych odrębnymi przepisami; 

+ zobowiązujemy się do udostępnienia do wglądu dokumentów naszej firmy związanych  
z realizowanym Projektem, w tym dokumentów finansowych oraz do przedłożenia ww. 
dokumentów na wezwanie Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

- nie jesteśmy podmiotem powiązanym z OŚWIATA i BIZNES Spółką z o.o. osobowo lub 
kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumiemy wzajemne powiązania między OŚWIATA 
i BIZNES Sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu OŚWIATA 
i BIZNES Sp.   z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a naszą 
firmą, polegające w szczególności na: 
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+ uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
+ posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
+ pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 
+ pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa  

w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w 
linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

- uważamy się za związanych niniejszą Ofertą przez okres 60  dni licząc od dnia złożenia Oferty.  
 

5. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru Oferty naszej firmy na podpisanie Umowy w terminie  
i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

6. Do Formularza ofertowego załączamy: 
- Oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego; 
- Informację/ofertę dot. programu zajęć/pokazów ww. obiekcie/ach 

7. Świadomy odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń zaświadczam, że wszystkie 
informacje zamieszczone w niniejszym Formularzu ofertowym i w Załączniku nr 2  
do Zapytania ofertowego  są aktualne i zgodne z prawdą. 

 
 

   
miejscowość i data  podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 


