
   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

                                                                                                       Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

OFERTA CENOWA 
 

 

Ja (My), niżej podpisany(ni) ………………………………………………………………...... 

działając w imieniu i na rzecz:  

 

................................................................................................................................................................ 
(pełna nazwa Wykonawcy) 

 

 

................................................................................................................................................................ 
(adres siedziby Wykonawcy) 

 

REGON ……………………………………………. Nr NIP ………………………………………... 

 

Dowód osobisty nr ………………………………..   PESEL ………………………………………… 

 

nr telefonu.................................................................... nr faxu ……………………………………… 

 

e – mail ....................................................................................  

 

przedstawia ofertę na: 

Świadczenie usług edukacyjnych obejmujących prowadzenie zajęć dla 

uczestników projektu pn. „Indywidualizacja drogą do sukcesu edukacyjnego   

w Wierzchowie” dla uczniów kl. I-III szkół podstawowych  w Gminie 

Wierzchowo 

 

Część I zadania* 

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych 

ryzykiem dysleksji 

Cena ofertowa (brutto):  
90 godzin x  ..............(cena za jedną godzinę) =   .................. zł (wynagrodzenie ryczałtowe brutto). 

(słownie...............................................................................................................................................zł).

Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 30.06.2013 r.                                              

1. Warunki płatności przyjmujemy zgodnie z wymogami podanymi przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projekcie umowy.  

2. Oświadczam(y), że część I zadania nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji 
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stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Informacje takie, zawarte są w następujących dokumentach: 

………………………………………………………………………………………………………

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

3. Oświadczam(y), iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

projektem umowy oraz, że przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

4. Zamówienie wykonamy samodzielnie )*;  

5. Zamówienie wykonamy z udziałem podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć część 

zamówienia o zakresie oraz wartości zamówienia podzleconego)* 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................. 
Określić zakres oraz podać wartość zamówienia podzleconego   

 w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców 

 

Część II zadania* 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności  matematycznych 

 

Cena ofertowa (brutto):    
 

90 godziny x  ..............(cena za jedną godzinę) =   .................... zł (wynagrodzenie ryczałtowe brutto). 

(słownie...............................................................................................................................................zł).

Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 30.06.2013 r.                                              

1. Warunki płatności przyjmujemy zgodnie z wymogami podanymi przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projekcie umowy.  

2. Oświadczam(y), że część II zadania nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Informacje takie, zawarte są w następujących dokumentach: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

3. Oświadczam(y), iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

projektem umowy oraz, że przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

4. Zamówienie wykonamy samodzielnie )*;  

5. Zamówienie wykonamy z udziałem podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć część 

zamówienia o zakresie oraz wartości zamówienia podzleconego)* 

     ............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 
Określić zakres oraz podać wartość zamówienia podzleconego   

 w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców 
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Część III zadania* 

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 

 

Cena ofertowa (brutto):    

 

(90 godzin x  ..............(cena za jedną godzinę) =   .................. zł (wynagrodzenie ryczałtowe brutto). 

słownie...............................................................................................................................................zł). 

Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 30.06.2013 r.                                              

1. Warunki płatności przyjmujemy zgodnie z wymogami podanymi przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projekcie umowy.  

2. Oświadczam(y), że część III zadania nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Informacje takie, zawarte są w następujących dokumentach: 

………………………………………………………………………………………………………

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

3. Oświadczam(y), iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

projektem umowy oraz, że przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

4. Zamówienie wykonamy samodzielnie )*;  

5. Zamówienie wykonamy z udziałem podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć część 

zamówienia o zakresie oraz wartości zamówienia podzleconego)* 

     ............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 
Określić zakres oraz podać wartość zamówienia podzleconego   

 w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców 

 

Część IV zadania* 

Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. 

 

Cena ofertowa (brutto):  

 

(90 godzin x  ..............(cena za jedną godzinę) =   .................. zł (wynagrodzenie ryczałtowe brutto) 

słownie...............................................................................................................................................zł). 

Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 30.06.2013 r.                                              

1. Warunki płatności przyjmujemy zgodnie z wymogami podanymi przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projekcie umowy.  

2. Oświadczam(y), że część IV zadania nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Informacje takie, zawarte są w następujących dokumentach: 
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………………………………………………………………………………………………………

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

3. Oświadczam(y), iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

projektem umowy oraz, że przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

4. Zamówienie wykonamy samodzielnie )*;  

5. Zamówienie wykonamy z udziałem podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć część 

zamówienia o zakresie oraz wartości zamówienia podzleconego)* 

     ............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 

Określić zakres oraz podać wartość zamówienia podzleconego   
 w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców 

 

 

 

Część V zadania* 

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 

Cena ofertowa (brutto):    
90 godzin x  ..............(cena za jedną godzinę) =   .................... zł (wynagrodzenie ryczałtowe brutto). 

(słownie...............................................................................................................................................zł).

Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 30.06.2013 r.                                              

1. Warunki płatności przyjmujemy zgodnie z wymogami podanymi przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projekcie umowy.  

2. Oświadczam(y), że część V zadania nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Informacje takie, zawarte są w następujących dokumentach: 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

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

3. Oświadczam(y), iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

projektem umowy oraz, że przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

4. Zamówienie wykonamy samodzielnie )*;  

5. Zamówienie wykonamy z udziałem podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć część 

zamówienia o zakresie oraz wartości zamówienia podzleconego)* 

     ............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 

Określić zakres oraz podać wartość zamówienia podzleconego   
 w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców 
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Część VI zadania* 

Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych 

ryzykiem dysleksji 

Cena ofertowa (brutto):  ................................................................................................................. zł. 

(90  godzin x  ..............(cena za jedną godzinę) =   ................. zł (wynagrodzenie ryczałtowe brutto) 

(słownie...............................................................................................................................................zł).

Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 30.06.2013 r.                                              

1. Warunki płatności przyjmujemy zgodnie z wymogami podanymi przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projekcie umowy.  

2. Oświadczam(y), że część IX zadania nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Informacje takie, zawarte są w następujących dokumentach: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

3. Oświadczam(y), iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

projektem umowy oraz, że przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

4. Zamówienie wykonamy samodzielnie )*;  

5. Zamówienie wykonamy z udziałem podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć część 

zamówienia o zakresie oraz wartości zamówienia podzleconego)* 

     ............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 

Określić zakres oraz podać wartość zamówienia podzleconego   
 w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców 

 

Część VII zadania* 

Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności  matematycznych 

Cena ofertowa (brutto):    
(90 godzin x  ..............(cena za jedną godzinę) =   ..................... zł (wynagrodzenie ryczałtowe brutto) 

(słownie...............................................................................................................................................zł).

Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 15.06.2012 r.                                              

1. Warunki płatności przyjmujemy zgodnie z wymogami podanymi przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projekcie umowy.  

2. Oświadczam(y), że część X zadania nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Informacje takie, zawarte są w następujących dokumentach: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

3. Oświadczam(y), iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

projektem umowy oraz, że przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 
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4. Zamówienie wykonamy samodzielnie )*;  

5. Zamówienie wykonamy z udziałem podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć część 

zamówienia o zakresie oraz wartości zamówienia podzleconego)* 

     ............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 

Określić zakres oraz podać wartość zamówienia podzleconego   
 w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców 

 
 

Część VIII zadania* 

Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy 

Cena ofertowa (brutto):    
(90 godzin x  ..............(cena za jedną godzinę) =   ..................... zł (wynagrodzenie ryczałtowe brutto) 

(słownie...............................................................................................................................................zł).

Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 30.06.2013 r.                                              

3. Warunki płatności przyjmujemy zgodnie z wymogami podanymi przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projekcie umowy.  

4. Oświadczam(y), że część XI zadania nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Informacje takie, zawarte są w następujących dokumentach: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

6. Oświadczam(y), iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

projektem umowy oraz, że przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

7. Zamówienie wykonamy samodzielnie )*;  

8. Zamówienie wykonamy z udziałem podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć część 

zamówienia o zakresie oraz wartości zamówienia podzleconego)* 

     ............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 

Określić zakres oraz podać wartość zamówienia podzleconego   
 w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców 

 

Część IX zadania* 

Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy 

Cena ofertowa (brutto):    
(90 godzin x  ..............(cena za jedną godzinę) =   ..................... zł (wynagrodzenie ryczałtowe brutto) 

(słownie...............................................................................................................................................zł).

Termin realizacji zamówienia:  od dnia podpisania umowy do 30.06.2013 r.                                              

5. Warunki płatności przyjmujemy zgodnie z wymogami podanymi przez Zamawiającego 

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i projekcie umowy.  
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6. Oświadczam(y), że część XII zadania nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. Informacje takie, zawarte są w następujących dokumentach: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………  

9. Oświadczam(y), iż zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

projektem umowy oraz, że przyjmujemy je bez zastrzeżeń. 

10. Zamówienie wykonamy samodzielnie )*;  

11. Zamówienie wykonamy z udziałem podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć część 

zamówienia o zakresie oraz wartości zamówienia podzleconego)* 

     ............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................ 

Określić zakres oraz podać wartość zamówienia podzleconego   
 w przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców 

 
 
 

Uwaga: Wykonawca, który złoży ofertę dotyczącą realizacji jednej części zamówienia przekreśla w 

formularzu ofertowym treść dotyczącą pozostałych części zamówienia. 

 

Jednocześnie oświadczamy, że: 

 

1. Oświadczam(y), że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

2. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy w 

miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

Ofertę składamy na ………………………………. kolejno ponumerowanych stronach. 

 
)* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

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

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji  Wykonawcy 

  w przypadku oferty wspólnej– podpis pełnomocnika Wykonawców) 
.................................................... 

         (miejscowość, data) 


