
- kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno
Projekt współfinansowany ze 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014

 

I. Dane wykonawcy: 

Nazwa wykonawcy:………………………………………………………………………

NIP:………………………………………………………………………………………

REGON:…………………………………………………………………………………

Siedziba/adres zamieszkania wykonawcy:………………………………………………

Telefon / faks:……………………………………………………………………………

e-mail: ……………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby do kontaktów:………………………………………………………

II.  W związku z zapytaniem ofertowym 

Usługę zorganizowania wyjazdów edukacyjnych

kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

na lata 2014-2020.” 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem zamieszczonym w zapytaniu ofertow

załącznikach. 

III.  Oświadczamy, że: 

1. zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym

pełni go akceptujemy, 

2. akceptujemy wzór umowy i zobowi

zgodnie z tym wzorem, 

3. uzyskaliśmy wszelkie informacje niezb

4. oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiaj

zapytaniu ofertowym, 

5. oferujemy realizację przedmiotu zamówienie w terminie wskazanym w 

6. zamówienie wykonamy na warunkach okre
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Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTOWY 

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

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

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

Siedziba/adres zamieszkania wykonawcy:………………………………………………………….

Telefon / faks:………………………………………………………………………………………

mail: ……………………………………………………………………………………………

do kontaktów:………………………………………………………

zku z zapytaniem ofertowym  na: 

 zorganizowania wyjazdów edukacyjnych  w ramach realizacji projektu pt. „Akademia zawodowców 

kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół Geodezyjno- Technicznych w Łodzi. Projekt współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem zamieszczonym w zapytaniu ofertow

zapytaniem ofertowym i jego załącznikami i nie wnosimy do niego 

akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

my wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złoż

oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiaj

 przedmiotu zamówienie w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym,

zamówienie wykonamy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym i załącznikach do niego,
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cznik nr 3 do Zapytania ofertowego  

 

…………….………………… 

…………..…………………… 

…………...…………………… 

………….……………………. 

……………………………… 

…………………………….. 

do kontaktów:…………………………………………………………………………………...... 

projektu pt. „Akademia zawodowców – 

dzi. Projekt współfinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem zamieszczonym w zapytaniu ofertowym i jego 

cznikami i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń i w 

 w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 

dne do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty, 

oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w 

zapytaniu ofertowym, 

i załącznikach do niego, 
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7. Uważamy się za związanych niniejsz

dni od upływu terminu składania ofert.

8. Informuję/my
1
, że wybór mojej/naszej

€ nie będzie prowadzić do powstania 

€ będzie prowadzić do powstania 

wskazuję/my
4
 nazwę (rodzaj)  towaru/usługi, których dostawa/

powstania oraz ich wartość

Lp. 

Nazwa (rodzaj)  towaru/usługi, których dostawa/

będzie prowadzić do powstania obowi

zamawiającego 

  

  

oferuje/my wykonanie przedmiotu zamówienia

a) Dla części 1 – Wycieczka do 

cenę brutto w kwocie .............PLN, zgodnie z poniższą tabelą:

 

Cena 

netto 

wycieczki 

dla 1 

osoby 

Stawka 

VAT 

[%] 

Kwota 

VAT 

[zł] 

Cena brutto 

dla 1 osoby

1 2 3 

 

 

 

 
 

 
 

   

Oświadczam, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji stawka za jednego 

dodatkowego uczestnika wycieczki obliczona będzie po cenach jednostkowych wynikających z tabeli 

powyżej. 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić  
2 Niepotrzebne skreślić  
3 Należy zaznaczyć właściwy kwadrat. W przypadku braku zaznaczenia kwadratu i braku wypełnienia tabeli Zamawiający uzna, że wyb

wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. W przypadku braku zaznaczenia odpowie

lecz wypełnienia tabeli – Zamawiający uzna, że wybór oferty wykonawcy  będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.
4 Niepotrzebne skreślić  
5
 Wykonawca uzupełnia jedynie  tą cześć/ te części, na które składa ofertę
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zanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu ofertowym

dni od upływu terminu składania ofert. 

e wybór mojej/naszej
2
 oferty: 

ć do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego

 do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, w zwi

ę (rodzaj)  towaru/usługi, których dostawa/świadczenie b

powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku VAT.  

Nazwa (rodzaj)  towaru/usługi, których dostawa/świadczenie 

 do powstania obowiązku podatkowego 
Wartość towaru/usługi bez kwoty podatku 

VAT (ilość x cena jednostkowa netto)

 

 

oferuje/my wykonanie przedmiotu zamówienia5: 

Wycieczka do Kopalni węgla kamiennego Guido w

kwocie .............PLN, zgodnie z poniższą tabelą: 

Cena brutto 

wycieczki 

dla 1 osoby 

[1 +3] 

Ilość osób 

4 5 

 

 
93 uczniów 

 5 opiekunów 

RAZEM 

Oświadczam, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji stawka za jednego 

dodatkowego uczestnika wycieczki obliczona będzie po cenach jednostkowych wynikających z tabeli 

Należy zaznaczyć właściwy kwadrat. W przypadku braku zaznaczenia kwadratu i braku wypełnienia tabeli Zamawiający uzna, że wyb

wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. W przypadku braku zaznaczenia odpowie

Zamawiający uzna, że wybór oferty wykonawcy  będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.

Wykonawca uzupełnia jedynie  tą cześć/ te części, na które składa ofertę, pozostałe części należy przekreślić. 
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zapytaniu ofertowym, czyli przez okres 30 

zku podatkowego
3
 

zku podatkowego, w związku z czym 

wiadczenie będzie prowadzić do jego 

 towaru/usługi bez kwoty podatku 

ść x cena jednostkowa netto) 

w Zabrzu  - za całkowitą 

Łączna cena brutto 

wycieczki 

[4x5] 

6 

 

 

 

Oświadczam, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji stawka za jednego 

dodatkowego uczestnika wycieczki obliczona będzie po cenach jednostkowych wynikających z tabeli 

Należy zaznaczyć właściwy kwadrat. W przypadku braku zaznaczenia kwadratu i braku wypełnienia tabeli Zamawiający uzna, że wybór oferty 

wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. W przypadku braku zaznaczenia odpowiedniego kwadratu, 

Zamawiający uzna, że wybór oferty wykonawcy  będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 

, pozostałe części należy przekreślić.  
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b) Dla Część 2 – Wycieczka do K
brutto w kwocie .............PLN, zgodnie z poniższą tabelą:

Oświadczamy, że powyższa cena

i pełną realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Cena 

netto 

wycieczki 

dla 1 

osoby 

Stawka 

VAT 

[%] 

Kwota 

VAT 

[zł] 

Cena brutto 

dla 1 osoby

1 2 3 

 

 

 

 
 

 
 

   

Oświadczam, że w przypadku skorzystania przez 

dodatkowego uczestnika wycieczki obliczona będzie po cenach jednostkowych wynikających z tabeli 

powyżej. 

 

c) Dla Część 3 – Wycieczka do 
.............PLN, zgodnie z poniższą tabelą:

Oświadczamy, że powyższa cena

i pełną realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Cena 

netto 

wycieczki 

dla 1 

osoby 

Stawka 

VAT 

[%] 

Kwota 

VAT 

[zł] 

Cena brutto 

dla 1 osoby

1 2 3 

 

 

 

 
 

 
 

   

Oświadczam, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji stawka za jednego 

dodatkowego uczestnika wycieczki obliczona będzie po

powyżej. 

 

d) Dla Część 4 – Silesia 3DPrint 2017 

i druku 3D - za całkowitą cenę brutto w kwocie .............PLN, zgodnie z poniższą tabelą:
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Wycieczka do Kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie
brutto w kwocie .............PLN, zgodnie z poniższą tabelą: 

sza cena brutto zawiera wszelkie koszty zwi

 przedmiotu zamówienia. 

Cena brutto 

wycieczki 

dla 1 osoby 

[1 +3] 

Ilość osób 

4 5 

 

 
93 uczniów 

 5 opiekunów 

RAZEM 

Oświadczam, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji stawka za jednego 

dodatkowego uczestnika wycieczki obliczona będzie po cenach jednostkowych wynikających z tabeli 

Wycieczka do Kopalni soli w Kłodawie - za całkowitą cenę brutto w kwocie 

zgodnie z poniższą tabelą: 
sza cena brutto zawiera wszelkie koszty zwi

 przedmiotu zamówienia. 

Cena brutto 

wycieczki 

dla 1 osoby 

[1 +3] 

Ilość osób 

4 5 

 

 
93 uczniów 

 5 opiekunów 

RAZEM 

Oświadczam, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji stawka za jednego 

dodatkowego uczestnika wycieczki obliczona będzie po cenach jednostkowych wynikających z tabeli 

Silesia 3DPrint 2017 - Wystawa urządzeń i technologii z zakresu prototypowania 

za całkowitą cenę brutto w kwocie .............PLN, zgodnie z poniższą tabelą:
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Bełchatowie - za całkowitą cenę 

brutto zawiera wszelkie koszty związane z prawidłową  

Łączna cena brutto 

wycieczki 

[4x5] 

6 

 

 

 

Zamawiającego z prawa opcji stawka za jednego 

dodatkowego uczestnika wycieczki obliczona będzie po cenach jednostkowych wynikających z tabeli 

za całkowitą cenę brutto w kwocie 

brutto zawiera wszelkie koszty związane z prawidłową  

Łączna cena brutto 

wycieczki 

[4x5] 

6 

 

 

 

Oświadczam, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji stawka za jednego 

cenach jednostkowych wynikających z tabeli 

 i technologii z zakresu prototypowania 

za całkowitą cenę brutto w kwocie .............PLN, zgodnie z poniższą tabelą: 
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Oświadczamy, że powyższa cena

i pełną realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Cena 

netto 

wycieczki 

dla 1 

osoby 

Stawka 

VAT 

[%] 

Kwota 

VAT 

[zł] 

Cena brutto 

dla 1 osoby

1 2 3 

 

 

 

 
 

 
 

   

Oświadczam, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji stawka za jednego 

dodatkowego uczestnika wycieczki obliczona będzie po cenach jednostkowych wynikających z tabeli 

powyżej. 

 

e) Dla Część 5 – INNO-TECH EXPO IV Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii 
INNO-TECH EXPO w Kielcach 
poniższą tabelą: 

Oświadczamy, że powyższa cena

i pełną realizacją przedmiotu zamówienia.

 

Cena 

netto 

wycieczki 

dla 1 

osoby 

Stawka 

VAT 

[%] 

Kwota 

VAT 

[zł] 

Cena brutto 

dla 1 osoby

1 2 3 

 

 

 

 
 

 
 

   

Oświadczam, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji stawka za jednego 

dodatkowego uczestnika wycieczki obliczona będzie po cenach jednostkowych wynikających z tabeli 

powyżej. 
 

IV. Załączniki: 

1) oświadczenie 
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sza cena brutto zawiera wszelkie koszty zwi

 przedmiotu zamówienia. 

Cena brutto 

wycieczki 

dla 1 osoby 

[1 +3] 

Ilość osób 

4 5 

 

 
60 uczniów 

 3 opiekunów 

RAZEM 

Oświadczam, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji stawka za jednego 

dodatkowego uczestnika wycieczki obliczona będzie po cenach jednostkowych wynikających z tabeli 

TECH EXPO IV Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii 
TECH EXPO w Kielcach - za całkowitą cenę brutto w kwocie .............PLN, zgodnie z 

sza cena brutto zawiera wszelkie koszty zwi

 przedmiotu zamówienia. 

Cena brutto 

wycieczki 

dla 1 osoby 

[1 +3] 

Ilość osób 

4 5 

 

 
30 uczniów 

 2 opiekunów 

RAZEM 

Oświadczam, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji stawka za jednego 

dodatkowego uczestnika wycieczki obliczona będzie po cenach jednostkowych wynikających z tabeli 

świadczenie – załącznik nr 4 
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brutto zawiera wszelkie koszty związane z prawidłową  

Łączna cena brutto 

wycieczki 

[4x5] 

6 

 

 

 

Oświadczam, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji stawka za jednego 

dodatkowego uczestnika wycieczki obliczona będzie po cenach jednostkowych wynikających z tabeli 

TECH EXPO IV Międzynarodowe Targi Innowacji i Nowych Technologii 
za całkowitą cenę brutto w kwocie .............PLN, zgodnie z 

brutto zawiera wszelkie koszty związane z prawidłową  

Łączna cena brutto 

wycieczki 

[4x5] 

6 

 

 

 

Oświadczam, że w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji stawka za jednego 

dodatkowego uczestnika wycieczki obliczona będzie po cenach jednostkowych wynikających z tabeli 
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2) …………………………………………………………

 

………………………..                                    

Miejscowość i data                     
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…………………………………………………………

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

                   Podpis i pieczątka osoby uprawnionej

                   do reprezentowania wykonawcy
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………………………………………………………… 

………………………………………….  

ątka osoby uprawnionej 

do reprezentowania wykonawcy 


