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Zam. Pub. 01/10/2019                                                                              Załącznik nr 1 do Ogłoszenia  
(wzór)  

                                                                      
 
 
 (pieczątka Wykonawcy)     
 
 
            WYKONAWCA                                                
……………………………………………………………                            
                     
……………………………………………………………                          
                       
(imię i nazwisko, nazwa i adres Wykonawcy)           
 
REGON: …………………………… 
 
NIP: ………………………………… 
 
NR KONTA BANKOWEGO 
…………………………………………………………………………………………………….  
 
OSOBA upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:   

 

……………..……………………………………….…(w razie potrzeby należy dołączyć pełnomocnictwo) 

 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: ………………………………………………………………… 

 

Imię i nazwisko  
 

Nr telefonu komórkowego  
 

Nr telefonu stacjonarnego  

Adres mailowy  
 

 
F O R M U L A R Z    O F E R T O W Y 

 

dla Ogłoszenia na: „Prowadzenie zajęć tanecznych dla Centrum Kultury "Zamek" w 14 grupach z 

podziałem na poziomy zaawansowania i wiek uczestników w sezonie kulturalnym 2019/20 i 

2020/21”, oświadczam co następuje: 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Ogłoszeniu, za łącznym 

wynagrodzeniem, obejmującym dwa sezony tj.: od 1 listopada 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku 

oraz od 1 września 2020r. do 30 czerwca 2021 roku: 

CENA OFERTOWA (BRUTTO): …………………………………………zł 
(słownie złotych:………………………………………………………………………………..) 

w tym: 
netto: ………………………………………….zł 
(słownie złotych:...……………………………………………………………………………….) 

podatek VAT wg obowiązujących przepisów, zgodnie ze stanem prawnym na dzień składania oferty o 
stawce  ……… %, wynosi: 
.………………………………………….…….zł 
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(słownie złotych:..………………………………………………………………………………….),  

 
w tym: 
 

a) wynagrodzenie za sezon od 1 listopada 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku: 

brutto: .................... zł 

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

netto: .................. zł 

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

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na dzień 

składania oferty 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

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

 

w tym za ………………………….: 

 

brutto: .................... zł 

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

netto: .................. zł 

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

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na dzień 

składania oferty 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

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

 

   b) wynagrodzenie za sezon od 1 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 roku: 

brutto: .................... zł 

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

netto: .................. zł 

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

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na dzień 

składania oferty 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

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

 

w tym za ………………………….: 

 

brutto: .................... zł 

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

netto: .................. zł 

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

plus podatek VAT wg obowiązujących przepisów-zgodnie ze stanem prawnym na dzień 

składania oferty 

podatek VAT wynosi ……. % czyli ................. zł 

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

 

2. Oświadczam, że posiadam min. 10 letnie doświadczenie w prowadzeniu zespołów tanecznych w 
instytucji kultury, zrzeszających łącznie powyżej 150 uczestników. 
 
3. Oświadczam, że: 

1) w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia, 

2) akceptuję termin płatności zgodnie z wzorem umowy,  

3) jestem / nie jestem 
1
 podatnikiem podatku VAT, 
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4) uważam się za związanego niniejszą ofertą przez czas wskazany w Ogłoszeniu, 

5) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach, w zakresie i na zasadach określonych w 
Ogłoszeniu i we Wzorze umowy,  

6) zapoznałem się z Ogłoszeniem, w tym Wzorem umowy oraz wszelkimi dot. ich modyfikacjami (o 
ile dotyczy), w pełni je akceptuję i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich 
zawarte,  

7) zobowiązuję się do wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi w trakcie jego 
realizacji przepisami dotyczącymi przedmiotu zamówienia,  

8) w przypadku wybrania mojej oferty – zobowiązuję się do zawarcia umowy w wyznaczonym 
terminie, 

9) zamierzam / nie zamierzam 
1
 powierzyć realizację przedmiotu zamówienia następującym 

podwykonawcom: 
-  …………………………………………. (podać firmy /nazwy/ podwykonawców),  następującą 
część zamówienia: ........................................................................... (opisać zakres), 

-  …………………………………………. (podać firmy /nazwy/ podwykonawców) następującą część 
zamówienia: .................................................................................. (opisać zakres). 

4. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 i/lub 
2
 art. 14 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) - wobec osób fizycznych, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu i w oparciu o dane informacyjne zawarte 
w Rozdziale XXII SIWZ. 

10. Integralną częścią niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Ogłoszenia - są następujące  
załączniki: 

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

Ofertę składam na ................ kolejno ponumerowanych stronach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ………….…….  (miejscowość), dnia ………….……. r.                                      ………………………… 

Podpis czytelny lub nieczytelny  
z pieczątką imienną osoby lub osób 

upoważnionych do podpis 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
1 
Niepotrzebne skreślić  

2 
Informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub 
podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych. 

 

 


