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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego  

 
 

……………………………………... 
                miejscowość i data 

……………………………………………. 
              Pieczęć Wykonawcy 
 

            Zamawiający: 
            Gmina Sierpc  
ul. B. Floriana 4, 09-200 Sierpc    
 

FORMULARZ OFERTOWY  

Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą 
konkurencyjności, na usługę organizacji i realizacji wycieczek edukacyjnych dla uczniów ze Szkoły Podstawowej 
w Bledzewie, Szkoły Podstawowej w Goleszynie, Szkoły Podstawowej w Borkowie Kościelnym i Szkoły Podstawowej 
w Sudragach uczestniczących w zajęciach w ramach projektu Nr RPMA.10.01.01-14-7274/16 pn. ”Szkoła równych szans!” 
dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju 
regionu”, Działania 10.1 ”Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach 
zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 składam niniejszą 
ofertę: 
 

Dane wykonawcy: 

 

Nazwa:………………………………………………………………………………………………………………………….............. 

adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………............ 

tel.: ……………………….......................................... faks: ………………………………..................................(jeśli posiada) 

e-mail: ………………………………………………… strona: www. ………………….......................................(jeśli posiada) 

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

W sprawach dotyczących złożonej oferty osobą do kontaktu z Zamawiającym jest:  

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

(imię i nazwisko, tel., e-mail) 

Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia objętego zapytaniem ofertowym za cenę:  
 
…………………………………………………… zł netto (słownie złotych:……………………………………………………….) 
 
podatek VAT w stawce ……………………% (słownie:……………………………………………………………………………) 
 
…………………………………………………… zł brutto (słownie złotych:……………………………………………………….) 
 
w tym: 
 
CZĘŚĆ I  

1. Cena wycieczki przypadająca na jednego uczestnika netto ………………………………………………………....... 
(słownie:………………………...............................................................................................................................................) 
podatek VAT w stawce ……………………% (słownie:……………………………………………………………………………) 

2. Cena  wycieczki przypadająca na jednego uczestnika brutto …............................................................................ 
(słownie:………………………..…..…...................................................................................................................................) 
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3. Łączna cena wycieczki dla 128 uczniów (w tym 11 opiekunów i 3 kierowników wycieczki) brutto: 
….............................................................................................................................................................................  

(słownie...............................................................................................................................................................................) 
 
CZĘŚĆ II 
 

1. Cena wycieczki przypadająca na jednego uczestnika netto ………………………………………………………....... 
(słownie:………………………........................................................................................................................................) 

       podatek VAT w stawce ……………………% (słownie:……………………………………………………………….………) 
 

2. Cena  wycieczki przypadająca na jednego uczestnika brutto …............................................................................ 
(słownie:………………………..…..….............................................................................................................................) 
3. Łączna cena wycieczki dla 128 uczniów (w tym 9 opiekunów i 1 kierownika wycieczki) brutto: 

….............................................................................................................................................................................  
(słownie..........................................................................................................................................................................) 

 
Oświadczenia Wykonawcy: 
 

1. Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami ustawowymi. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
3. Posiadam uprawnienia do wykonywania czynności objętych niniejszym zapytaniem oraz spełniam warunki 

udziału w postępowaniu określone szczegółowo w niniejszym zapytaniu ofertowym. 
4. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i warunkami opisanymi w zapytaniu ofertowym 

wraz z załącznikami oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia 
i nie wnoszę do niego uwag. 

5. Oświadczam, że załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany 
i zobowiązuję się – w przypadku wybrania mojej oferty – do zawarcia umowy na określonych wyżej warunkach. 

6. Oświadczam, że zobowiązuje się, w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy z Zamawiającym 
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. Oświadczam, że cena oferty uwzględnia zakres usługi zgodny z warunkami podanymi w formularzu zapytania 
ofertowego i zawiera wszystkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

8. Oświadczam, że jestem związany z ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
9. Oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą i znane mi są sankcje wynikające z art. 233 § 1 

Kodeksu karnego. 
 
 
 
 
   
 

                          ................................................................................................................. 
 (Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy)             


