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Załącznik nr 8 do SIWZ 

 

Nr sprawy: KPCENW.AOM.331.2.3.2017 

 

Pieczęć firmowa Wykonawcy 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Pełna nazwa Wykonawcy ( w przypadku prowadzenia działalności indywidualnej także imię  

i nazwisko): 

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

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

Adres Wykonawcy (kod pocztowy, miasto, ulica) 

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

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

Województwo ………………………………………………………………………………… 

Tel./fax  ………………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail: ………………………………………………………………………………….. 

Adres korespondencyjny Wykonawcy (jeżeli jest inny niż powyżej) 

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

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

Tel./fax ……………………………………………………………………………………….. 

Adres e-mail: …………………………………………………………………………………. 

NIP  …………………………………………. REGON ……………………………………... 

URZĄD SKARBOWY ……………………………………………………………………….. 

 

1. Po zapoznaniu się z SIWZ dotyczącą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. Nabór 
ekspertów branżowych do Projektu pn. „Szkoła Zawodowców” realizowanego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020. 
 

Ja niżej podpisany zobowiązuję się do realizacji zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia, wymaganiami SIWZ i treścią umowy oraz danymi zawartymi w formularzu 

cenowym (załącznik nr 9). Kwota ta zawiera wszystkie koszty (VAT, składki ZUS, podatek 

dochodowy itp.) Oświadczam, iż składam ofertę w części/ach: 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
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CZĘŚĆ I - Ekspert branżowy w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych  
i Elektronicznych, 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 26 – specjalizacja: Motoryzacja, urządzenia 
transportowe i automatyka przemysłowa  
 
netto: ....................................................................................................................................... zł 

słownie: ..................................................................................................................................... , 

vat: ........................................................................................................................................... zł 

słownie: ..................................................................................................................................... , 

brutto: ...................................................................................................................................... zł 

słownie: ...................................................................................................................................... 

 
CZĘŚĆ II - Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu, 87-100 
Toruń,  ul. Legionów 19/25 – specjalizacja: Motoryzacja, urządzenia transportowe  
i automatyka przemysłowa  
 
netto: ....................................................................................................................................... zł 

słownie: ..................................................................................................................................... , 

vat: ........................................................................................................................................... zł 

słownie: ..................................................................................................................................... , 

brutto: ...................................................................................................................................... zł 

słownie: ...................................................................................................................................... 
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CZĘŚĆ III - Ekspert branżowy w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych  
i Elektronicznych, 87-100 Toruń, ul. Św. Józefa 26 – specjalizacja: Przetwarzanie informacji, 
multimedia, programowanie, usługi ICT 
 
 
netto: ....................................................................................................................................... zł 

słownie: ..................................................................................................................................... , 

vat: ........................................................................................................................................... zł 

słownie: ..................................................................................................................................... , 

brutto: ...................................................................................................................................... zł 

słownie: ...................................................................................................................................... 

 
CZĘŚĆ IV - Ekspert branżowy w Technikum w Zespole Szkół Technicznych w Toruniu, 87-100 
Toruń, ul. Legionów 19/25 – specjalizacja: Transport, logistyka, handel-szlaki wodne  
i lądowe  
 
netto: ....................................................................................................................................... zł 

słownie: ..................................................................................................................................... , 

vat: ........................................................................................................................................... zł 

słownie: ..................................................................................................................................... , 

brutto: ...................................................................................................................................... zł 

słownie: ...................................................................................................................................... 
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2. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczam, że posiadam kwalifikacje niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany  

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. przez okres 30 dni od upływu terminu 

składania ofert, a w przypadku wyboru mojej oferty przez cały okres trwania umowy. 

5. Oświadczam, że zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia istotne 

postanowienia umowy zostały przeze mnie zaakceptowane i zobowiązuję się, w przypadku 

wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

6. Zastrzegam sobie następujące informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa  

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji: 

(brak wypełnienia ww. punktu oznacza, że Wykonawca nie zastrzega żadnych informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa)  

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

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

 

7. Przedmiot zamówienia zamierzam wykonywać przy pomocy podwykonawców, którym 

zostanie zlecona następująca część zamówienia:  

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

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

(np. rodzaj zamówienia lub procentowy udział w całości zamówienia) 

 

Miejscowość, data …………………………  

 

 

 

podpis i pieczęć ......................................................................... 

    (osoba / osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy) 

 


