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Załącznik nr 1 do SIWZ 
OFERTA 

Zespół Szkół Mechanicznych 
i Ogólnokształcących Nr 5  
ul. Przykoszarowa 22 
18-400 Łomża 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym pn:  

Przeprowadzenie pozalekcyjnych zajęć językowych dla uczniów Zespołu Szkół 
Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży w 
ramach projektu  „Zdobywamy doświadczenie zawodowe poprzez praktykę” 
realizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu 
„Uczenie się przez całe życie”.   

WYKONAWCA: 

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

Adres:…………………………………………………………………………………………………… 

Nr Tel. ………………….. Nr faxu…………………………… 

E-mail ……………………………………….. 

1. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 
1) zapoznałem(liśmy się) się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i akceptuję(emy)   

w całości wszystkie zawarte warunki z załącznikami i nie wnoszę(nie wnosimy) do nich 
żadnych zastrzeżeń.  

2) Składam(my) ofertę i gwarantuję(my) wykonanie zamówienia zgodnie z treścią SIWZ wg. 
zamieszczonego poniżej wykazu części zamówienia wraz z cenąi: 

 

L.p. Nazwa części zamówienia Ilość 
godzin 

Stawka za 
godzinę 

CENA 
BRUTTOii 

1.  Część nr 1 - Szkolenie z języka angielskiego z 
elementami przygotowania kulturalnego dla 
osób wyjeżdżających na praktyki do Szwecji 

150 godz. 

  

2.  Część nr 2 - Szkolenie z języka niemieckiego z 
elementami przygotowania kulturalnego dla 
osób wyjeżdżających na praktyki do Niemiec 

150 godz. 

  

 
3) podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania 

zamówienia 
4) akceptuję(emy) termin wykonania zamówienia i warunki płatności określone w SIWZ, w 

tym w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ (wzór umowy załącznik nr 4) 
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5) uważam(my) się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, tj. 30 dni 
od terminu składania ofert. 

2. Ponadto oświadczam(y), że: 
1) akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony w załączniku do SIWZ 

odpowiedni do części na którą składam(y) ofertę (załącznik 4) i zobowiązuję się, w 
przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego, 

2) składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia (niepotrzebne skreślić), 

3) nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu 
udzielenie niniejszego zamówienia, 

4) na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), żadne z 
informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte 
w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w 
szczególności innym uczestnikom postępowania (niepotrzebne skreślić), 

5) składając podpis pod niniejszą ofertą potwierdzam(y) zgodność zawartych w niej i 
załączonych do niej dokumentach informacji ze stanem faktycznym, z pełną 
świadomością konsekwencji prawnych wynikających z poświadczenia nieprawdy w 
obrocie gospodarczym. 

6) Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 r. (tekst jednolity Dz. 
U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu „Zdobywamy doświadczenie 
zawodowe poprzez praktykę” 

 
 

…………………………….. 
Data i Podpis Wykonawcy  

                                                           
i część zamówienia, na którą Wykonawca nie składa ofert należy wykreślić z tabeli 

ii Podana cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie 
koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Powinna zawierać wszystkie koszty 
bezpośrednie, koszty pośrednie oraz zysk i powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania 
zawarte w SIWZ. W cenie powinny być uwzględnione wszystkie podatki, ubezpieczenia, 
opłaty, opłaty transportowe itp., włącznie z podatkiem od towarów i usług – VAT. 


