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FORMULARZ OFERTOWY 

Nazwa i siedziba Zamawiającego: 

Zespół Szkół nr 12 w Lublinie 

20-810 Lublin, ul. Sławinkowska 50, 
 

A. Dane Wykonawcy / Wykonawców. 
 
1.Nazwa albo imię i nazwisko Wykonawcy: 

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

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

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres 

Wykonawcy:.................................................................................................................................................

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

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

NIP …………………………….……..……………………., REGON.......................................................... 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem:  

 adres korespondencyjny: 

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

 numer faksu: ……………………………………… 

 numer telefonu: …………………………………… 

 e-mail: ……………………………………………… 

 
Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/-ów i podpisująca ofertę: 

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

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym: 

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

nr telefonu ………………….……………………, e-mail: ………………………..…………………………… 

B. Oferowany przedmiot zamówienia. 

 
W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego: 

"Kompleksowa organizacja autokarowej wycieczki Niemcy - Bawaria dla 
pracowników Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie w okresie od 30.04.2019 r.  

do 05.05.2019r" 
Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie zzakresem w opisie przedmiotu zamówienia zawartym  
w załączniku nr 9 do SIWZ 
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zacałkowitą cenę oferty1: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

……………………..………………… złotych brutto  

(słownie złotych:..............................................................................................................................) 

uwzględniając w tym podatek VAT w wysokości ______ %, 

 

Termin płatności  ………… dni. 

Doświadczenie koordynatora: 

doświadczenie kordynatora 

Lp. miejsce wycieczki 
data organizacji 

wycieczki  
liczba uczestników 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

Liczba punktów w kryterium    
 

C. Oświadczenia. 
 
1) Zapoznałem się ze SIWZ, nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne 

do przygotowania oferty. 

2) Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez 30 dni 
od ostatecznego upływu terminu składania ofert. 

3) Do całkowitej ceny oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia oraz 
podatek od towarów i usług VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

                                                           
1Cena oferty stanowi całkowite wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, uwzględniające wszystkie koszty związane 
z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ. 
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4) Zastrzegam, że następujące dokumenty2:  

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

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa na podstawieart.……ustawy…………………………………. 

 

 

5) Składając niniejszą ofertę, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP informuję, że wybór oferty3: 
 
a) nie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć, 
 

b) będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, 
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć – w 
następującym zakresie: 
…………………………………………………………………………………………………………4 . 
 

6) Oświadczam, iż posiadam zdolność zawodową ujętą w pkt 5.1.2.3 w SIWZ 
 

7) Informuję, że: 
8)  
 

a) jestem małym lub średnim przedsiębiorstwem5 
 

b) nie jestem małym lub średnim przedsiębiorstwem 
 
 

D. Zobowiązanie w przypadku przyznania zamówienia. 

 
1) Akceptuję proponowany przez Zamawiającego wzór umowy, który zobowiązuję się podpisać w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2) Osobą do kontaktu ze strony Wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia jest 

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

nr telefonu ………………….……………………, e-mail: ……………………………………………… 

 

                                                           
2Wykonawca, który zastrzega w formularzu oferty, iż załączone do składanej oferty dokumenty stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą zostać ujawnione ani 
udostępnione, jest zobowiązany do dołączenia do składanej oferty pisemnego uzasadnienia powodów oraz podstaw 
takiego zastrzeżenia. 
3Należy odpowiednio zaznaczyć punkt a) albo b). 
4 Należy podać rodzaj każdego towaru / usługi oraz wartość bez podatku VAT. 
5Małe przedsiębiorstwo toprzedsiębiorstwo, które zatrudniamniej niż 50 osób i którego rocznyobrót lub roczna suma bilansowa nieprzekracza 10 milionów 
EUR , średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwaktóre zatrudniająmniej niż 250 osób i których rocznyobrót nie przekracza 50 milionów 
EUR lub roczna suma bilansowa nieprzekracza 43 milionów EUR. 
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E. Podwykonawstwo. 

Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcom następujące części zamówienia6: 

 

Lp. 

 

Część zamówienia 

Wartość brutto 

(PLN)lubprocentowyudział 

podwykonawstwa 

Nazwa i adres 

podwykonawcy 

1 2 3 4 

1    

2    

RAZEM   
 

F. Spis treści. 

Oferta została złożona na ....... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr .......  

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1)  ............................................................................................... 

2)  ............................................................................................... 

3)  ............................................................................................... 

4)  ............................................................................................... 

5) ............................................................................................... 

 

 
………………………………………… 

(miejscowość i data) 

…………………………………………… 
(podpis osób(-y) uprawnionej 
do składania oświadczenia 
woli w imieniu wykonawcy) 

 

                                                           
6W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie, należy przekreślić treść oświadczenia lub nie wypełniać tabeli. 


