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„Szkoły nowych możliwości – modernizacja kształcenia zawodowego” 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach  

Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 

 
Załącznik nr l  

 
 
………………………………………………………………… 

      (nazwa lub pieczęć wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
Nazwa Wykonawcy:  .................................................................................................................... 

Adres:  .................................................................................................................... 

Tel./fax:  .................................................................................................................... 

REGON:  .................................................................................................................... 

NIP:  .................................................................................................................... 

Oferta dla Zespołu Szkół nr 2  
z siedzibą w Łukowie przy ul. Warszawskiej 88 

 
W odpowiedzi na zaproszenie do postępowania o udzielenie zamówienia, realizowanego z pominięciem 
trybów określonych w ustawie z dnia  29 stycznia  2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. 
Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) zgodnie z treścią art. 4 pkt. 8 tejże ustawy, 
 
1. Składam/y niniejszą ofertę i oferuję/emy wykonanie usługi wynajmu autokaru wraz z kierowcą do 
przewozu uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. A. Świętochowskiego w Łukowie wraz z opiekunami w ramach 
21 wyjazdów edukacyjnych organizowanych w ramach projektu pn. „Szkoły nowych możliwości - 
modernizacja kształcenia zawodowego”, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego 
w zapytaniu ofertowym z dnia 12 marca 2013 r. znak: XXXXXX 

   

za cenę brutto: ………………….………….…..… zł za 1 km 

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………..), 

Powyższa cena obejmuje obowiązujący podatek VAT oraz wszelkie koszty Wykonawcy związane 
z realizacją zamówienia. 
 
2. Akceptuję/emy termin realizacji pojedynczego zlecenia na wyjazd edukacyjny wyrażony na piśmie, 

faksem lub pocztą e-mail – 20 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy na świadczenie 

usługi wynajmu autokaru wraz z kierowcą - w okresie obowiązywania umowy. 
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3. Akceptuję/emy warunki płatności – 14 dni kalendarzowych licząc od dnia dostarczenia 

Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury, na rachunek bankowy  
 

nr ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

 

4. W przypadku wyboru oferty zobowiązuję/emy się do podpisania umowy w terminie  

i w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  

 

5. Oświadczam/y, że uzyskałem/uzyskaliśmy konieczne informacje i wyjaśnienia do przygotowania 

oferty.  

6 .Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni. 

7. Oferta została złożona na .......................... ponumerowanych stronach. 

 
 
 
 
 ……………………………………… ……………………………… …………………………………………………………… 
 miejscowość data czytelny podpis Wykonawcy  
   lub podpis nieczytelny z pieczątką imienną 
 
 
 
 


