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Załącznik nr 2
Wzór Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTY
na organizację szkolenia oraz zapewnienie transportu
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 11/RJ/06/2021 z dn. 11.06.2021 r.
UWAGA! Wykonawca uzupełnia Formularz ofertowy na te Części, na które składa ofertę.
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa Wykonawcy lub Wykonawców występujących
wspólnie (oraz Imię i nazwisko osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców)
NIP/ PESEL Wykonawcy
Adres
Województwo
Nr telefonu
Adres e-mail
Odpowiadając na Zapytanie ofertowe na organizację szkolenia oraz zapewnienie transportu, Nr
referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 11/RJ/06/2021 z dn. 11.06.2021 r., składam
niniejszą ofertę oświadczając jednocześnie, że:
Oferuję realizację przedmiotu zamówienia w Części A za wynagrodzenie w łącznej wysokości brutto:
........................................ PLN (słownie:................................................)
Oferuję realizację przedmiotu zamówienia w Części B za wynagrodzenie w łącznej wysokości brutto:
........................................ PLN (słownie:................................................)
* CENA OFERTOWA stanowi wynagrodzenie, które uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Oświadczam, że:
1. Zrealizuję zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w Zapytaniu ofertowym
oraz oświadczam, iż akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w ww. dokumentach.
2. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do realizacji usługi w terminie i ilości
określonej przez Zamawiającego.
3. Termin związania niniejsza ofertę wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.
4. Ofertę niniejszą składam na ....... kolejno podpisanych i ponumerowanych stronach.
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5. Integralnymi częściami niniejszej oferty są:
………
………

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

..................................
(podpis Wykonawcy)

