
                                                                                                 Załącznik nr 1 do SIWZ
numer sprawy: FZP.ZP.271.17.2012

Nazwa i adres Wykonawcy:

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

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

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

Nr telefonu: ...............................
Nr faksu: ...................................
Adres e-mail: ............................

OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym w postępowaniu na wyłonienie 
wykonawcy zamówienia publicznego na realizację   usługi polegającej na przygotowaniu 
i  przeprowadzeniu  zajęć  w  Programie  osobistej  asysty  dla  dzieci  niepełnosprawnych 
w ramach projektu „Nasze dzieci – nasza przyszłość – projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” 
Priorytetu  IX  Rozwój  wykształcenia  i  kompetencji  w  regionach,  Działania  9.1. 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i  zapewnienie wysokiej  jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji  oraz zmniejszenie różnic w jakości 
usług edukacyjnych  POKL nr 09.01.02-30-109/11-00

Zadanie 1
1.1. Cena brutto za realizację całości Zadania 1 Rekrutacja i przeszkolenie 5 

asystentów osób niepełnosprawnych wynosi.................... zł
(słownie: ............................................................................................................)

1.2. Cena brutto za przeszkolenie 1 osoby wynosi .......................zł
(słownie: ............................................................................................................)

Zadanie 2
1.3. Cena brutto za realizację całości Zadania 2 Przygotowanie i realizacja zajęć 

rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych (…..........) wynosi................... zł
(słownie: ............................................................................................................)

1.4. Cena brutto za 1 godzinę zajęć wynosi .......................zł
(słownie: ............................................................................................................)

Cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia (suma pozycji 1.1. + 1.2.) 
wynosi  ........................ zł

Projekt „Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” 
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych



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

Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnoszę  żadnych  zastrzeżeń  oraz  uzyskałem  niezbędne  informacje  do  przygotowania 
oferty.
2.  Oświadczam,  że  uważam  się  za  związanego  ofertą  przez  czas  30  dni  wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3.  Oświadczam,  że  załączony do  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  projekt 
umowy  zostały  przeze  mnie  zaakceptowane  bez  zastrzeżeń  i  zobowiązuję  się 
w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez zamawiającego.

Dokumenty
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
Zastrzeżenie wykonawcy
Inne informacje wykonawcy: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Projekt „Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” 
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych


