
 
 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/2021 pn. 

„PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. B. DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU  

PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 W POWIECIE RACIBORSKIM – ZSE W RACIBORZU, ETAP II” 

 

FORMULARZ OFERTY 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie zapytania ofertowego nr 1/2021 pn. 

„PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. B. DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU 

PODNIESIENIE JAKOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 W POWIECIE RACIBORSKIM – ZSE W RACIBORZU, ETAP II” 

 

Wykonawca składający ofertę: 

Nazwa:  

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Siedziba (adres) 

……………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………. 

Telefon: ………………………………………………………………………… 

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

 

Zamawiający: 

ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH W RACIBORZU 

Adres: ul. Gimnazjalna 3, 47-400 Racibórz 

e-mail: sekretariat@ekonomikraciborz.pl 

 

Zobowiązania i informacje wykonawcy: 

1. Składamy niniejszą ofertę i zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia  

za łączną cenę brutto w wysokości ……………………….. zł 

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

[w tym: netto: …………………………….zł, podatek VAT …………………………………] 



 
 

2. Oświadczamy, że: 

a. Zapoznaliśmy się z postanowieniami zapytania ofertowego wraz z załącznikami i 

akceptujemy jej wszystkie zawarte tam warunki, 

b. Zapoznaliśmy  się z postanowieniami wzoru umowy załączonego do zapytania 

ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wskazanym przez 

zamawiającego, 

c. Posiadamy wiedzę, umiejętności a także zaplecze technicznie  kadrowe, niezbędne do 

prawidłowego wykonania prac objętych przedmiotem zamówienia. 

Oświadczam, że kurs będzie prowadzony przez ………..(ilość) instruktorów* 

- Oświadczam że doświadczenie instruktora nauki jazdy wynosi ……………. lat 

- Oświadczam, że instruktor nie widnieje w rejestrze ministra sprawiedliwości – 

przestępstw na tle seksualnym 

 

* oświadczenie powinno być złożone oddzielnie dla każdego instruktora 

 

3. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: 

a. Imię i nazwisko ………………………………………………………………………… 

b. Telefon ……………………………………………………………………………….. 

c. E-mail ………………………………………………………………………………… 

d. Zakres pełnomocnictwa: 

 Do reprezentowania w postępowaniu 

 Do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

 

4. Do oferty załączamy: 

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

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

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

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

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

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

 

5. Oferta zawiera …………….ponumerowanych stron. 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

Data, imiona i nazwiska osób uprawnionych  

do reprezentowania wykonawcy 


