ZESPÓŁ SZKÓŁ im. H. i K. GNOIŃSKICH
ul. Mińska 38; 05 – 332 Siennica
tel./fax.: (0-25) 757 22 24; 757 79 56; 757 20 91; 757 22 07
www.zssiennica.pl sekretariat@zssiennica.pl

Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/2019-2-PMU-2112

…………………………
Pieczęć wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY do zapytania

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Dane kontaktowe (tel, fax, e-mail)

NIP
Nr KRS lub numer innego właściwego dla
wykonawcy rejestru (jeśli dotyczy)

C1. Cena brutto za godzinę
j. angielski

C2. Cena brutto za godzinę szkolenia
pedagogicznego, kulturowego oraz zajęć
organizacyjnych

Cena brutto łącznie
(20 h. *cena C1 + 30 h * cena C2 )

…………………………………..zł
(słownie: ……………………………………
zł)
…………………………………..zł
(słownie: ……………………………………
zł)
…………………………………..zł
(słownie: ……………………………………
zł)

Do formularza
o Dołączono/ nie dołączono* (proszę wymienić) …………………………………………….

Odpowiadając na Zapytanie ofertowe oświadczam, że:
1. zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z jego opisem w pkt. 2
Zapytania ofertowego,
2. spełniam warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. 3 Zapytania ofertowego*,
3. akceptuję termin i warunki realizacji ww. czynności,
4. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niniejszego postępowania,
zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

………….…………………… ……………………………………..
(Miejscowość i data)

*- niepotrzebne skreślić

(Czytelny podpis)

ZESPÓŁ SZKÓŁ im. H. i K. GNOIŃSKICH
ul. Mińska 38; 05 – 332 Siennica
tel./fax.: (0-25) 757 22 24; 757 79 56; 757 20 91; 757 22 07
www.zssiennica.pl sekretariat@zssiennica.pl

Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1/2019-2-PMU-2112

…………………………………………………
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZANIA OSOBOWO
LUB KAPITAŁOWO Z ZAMAWIAJĄCYM
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………............... działając
w imieniu i na rzecz:………………………………………………(nazwa Wykonawcy)
oświadczam, iż nie jestem powiązany z Zespołem Szkół im. H. i K. Gnoińskich w Siennicy lub
osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu ZS w Siennicy lub osobami
wykonującymi w imieniu ZS w Siennicy czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności
poprzez:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
2) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

…………………….….dnia………………… ………………………………….
(czytelny podpis Wykonawcy)

