
 

 
 

ROPS.X.361/1/2012                                                               Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

 

 

pieczęć Wykonawcy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

„Przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych na wybranych kierunkach”: 

„Mediacje i negocjacje” – część 1   

„Arteterapia” – część 2 

„Gerontologia i opieka nad osobami starszymi” – część 3 

„Zarządzanie zasobami ludzkimi” – część 4 

 

 
Nazwa Wykonawcy :  

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

Adres Wykonawcy  (kod, miejscowość):          

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

(ulica, nr domu, nr lokalu): 

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

Numer telefonu:     ......................................           faksu: ....................................... 

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

Adres e-mail:  ……………………………………………........................ 

                                                                          

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przeprowadzenie 

dwusemestralnych studiów podyplomowych na wybranych kierunkach”: 

„Mediacje i negocjacje” – część 1   

„Arteterapia” – część 2 

„Gerontologia i opieka nad osobami starszymi” – część 3 

„Zarządzanie zasobami ludzkimi” – część 4 

 – w ramach projektu systemowego pt. „Podnoszenie kwalifikacji kadr pomocy i integracji 

społecznej w Wielkopolsce”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,  zgodnie z wymaganiami 

określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oferujemy wykonanie przedmiotu 

zamówienia za następującą cenę ofertową: 

1. Cena brutto za wykonanie części 1 zamówienia wynosi ………............................. zł  

słownie: …………………………………………………………………………………… złotych. 

2. Cena brutto za wykonanie części 2 zamówienia wynosi ………............................. zł  
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słownie: …………………………………………………………………………………… złotych. 

3. Cena brutto za wykonanie części 3 zamówienia wynosi ………............................. zł  

słownie: …………………………………………………………………………………… złotych. 

4. Cena brutto za wykonanie części 4 zamówienia wynosi ………............................. zł  

słownie: …………………………………………………………………………………… złotych. 

 

5. Oświadczamy, że: 

–  Wykonawca zapoznał się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( w tym ze 

wzorem umowy) i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz przyjmuje warunki w niej zawarte. 

–  Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert.  

–  Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia w zakresie przeprowadzenia studiów 

podyplomowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo                        

o szkolnictwie wyższym (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 572) oraz aktami wykonawczymi do tej 

ustawy.  

 

6. Nr konta, na które ma być zwrócone wadium:  

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

Świadomi odpowiedzialności karnej (art. 297 Kodeksu karnego), oświadczamy, że załączone do 

oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty. 

 

 

 

................................ dn. ………………………                  
.…..…………………………………………………… 

(podpis osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie) 


