
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
nr 4/PMU/2021

Zamawiający:
Zespół Szkół im. H. i K. Gnoińskich

Ul. Mińska 38
05-332 Siennica

Formularz Oferty

Nazwa Wykonawcy:

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

Adres:

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

Telefon, e-mail:

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

NIP:

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

REGON

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

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/PMU/2021 składam następującą ofertę:

Cena oferty netto:
Wartość VAT:
Cena oferty brutto:
Termin ważności oferty:
Warunki płatności:

Zakres Cena netto w PLN Cena brutto w PLN
Zakwaterowanie i opieka 



rezydenta
Wyżywienie
Ubezpieczenie NW, Zdrowotne i

OC
Transport lokalny w Portugalii 
Razem 

Oferowana cena słownie (PLN) 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...

Wykaz  wyjazdów  grupowych  do  Portugalii  z  analogicznym  zakresem  usług
zrealizowanych przez wykonawcę potwierdzające doświadczenie w okresie ostatnich 3
lat kalendarzowych. 
Krótki opis usługi (data, miejsce, wielkość grupy, zakres usługi, 
wskazanie odbiorcy usługi)

Nazwa dokumentu – nr 
załącznika 

W  imieniu  Oferenta  oświadczam,  że  przygotowana  oferta  spełnia  wszystkie  wymagania
wyszczególnione w niniejszym zapytaniu ofertowym.

W imieniu Oferenta oświadczam, że zapoznaliśmy się z informacjami i warunkami zawartymi
w  niniejszym  zapytaniu  ofertowym  i  nie  wnosimy  do  nich  zastrzeżeń  oraz  zdobyliśmy
konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

W  imieniu  Oferenta  oświadczam,  że  całkowity  koszt  zamówienia  został  oszacowany  z
uwzględnieniem  wszystkich  wymagań  oraz  elementów  składowych  opisu  przedmiotu
zamówienia,  a  w cenie  Oferty  zawarte  są  wszelkie  opłaty  pośrednie  i  koszty  związane  z
wykonaniem zamówienia w przypadku wyboru naszej Oferty.

W  imieniu  Oferenta  oświadczam,  że  uwzględniono  w  cenie  oferty  ewentualne  ryzyko
związane z zmianą terminu realizacji mobilności oraz zmianą liczebności grupy oraz wszelkie
inne ryzyka związane z wykonaniem usługi w tym z sytuacją pandemiczną. 

W imieniu Oferenta oświadczam, że  przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się
wykonać zamówienie w oferowanej kwocie niezależnie od wystąpienia nieprzewidzianych
okoliczności zwiększających koszty usługi. 

W imieniu Oferenta oświadczam, że podmiot który reprezentuję nie jest w stanie upadłości i
posiada zdolność finansową do realizacji zamówienia. 



W imieniu Oferenta oświadczam, że niniejsza oferta stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ustawa z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz. U. z 2017 r. poz. 1132).

Wraz z Formularzem oferty składam:
a) Oświadczenie o braku powiązań
b) Dokumenty  potwierdzające  doświadczenie  w  realizacji  wyjazdów  grupowych  do

Portugalii z analogicznym zakresem usług
c) wydruk  z  Centralnej  Ewidencji  Organizatorów  Turystyki  i  Przedsiębiorców

Ułatwiających  Nabywanie  Powiązanych Usług Turystycznych lub równoważny dla
oferentów z innego kraju UE niż Polska.

d) ……………………………………………………………..

……………………..   …..…………………………
miejscowość i data    czytelny podpis osoby upoważnionej i pieczęć


