
 
       Załącznik nr 1 

do zaproszenia nr 1/EFS/2020 
 
 
………………………………. 
Pieczęć Wykonawcy 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 
Dotyczy: Zamówienia na dostawę książek i gier edukacyjnych dla szkół w ramach projektu  „Wiedza, 
wychowanie, przyszłość – kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół”, którego Wnioskodawcą jest Gmina 
Swarzędz 
 

Nazwa Wykonawcy:  
 
 

REGON:  

NIP:  

Adres siedziby Wykonawcy 
(kod, miejscowość, 
województwo, ulica, nr domu, 
nr lokalu) 

 

Adres do korespondencji (jeżeli 
jest inny niż adres siedziby) 

 
 

Telefon/Fax:  

e-mail:  

Imię i nazwisko osoby 
uprawnionej do kontaktu  

 

 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest dostawa 
książek i gier edukacyjnych dla szkół w ramach projektu „Wiedza, wychowanie, przyszłość – 
kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół”: 
 
CZĘŚĆ I   
Składamy ofertę na wykonanie części I zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia przedstawionym w Zaproszeniu: 
 

1. Cena ofertowa (cena brutto oferty wraz z podatkiem VAT) …………………….PLN  
(słownie: ……………………………………………………………………………) 
 
Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 
umowy w sposób kompletny i w pełnym zakresie określonym w Zaproszeniu. 
 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy:  ...………………………………. 
od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 25.06.2020 r. 

  
 
 
 
 
 
 



CZĘŚĆ II 
Składamy ofertę na wykonanie części II zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia przedstawionym w Zaproszeniu: 
 

1. Cena ofertowa (cena brutto oferty wraz z podatkiem VAT) …………………….PLN  
(słownie: ……………………………………………………………………………) 
 
Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 
umowy w sposób kompletny i w pełnym zakresie określonym w Zaproszeniu. 
 
 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy:  ...………………………………. 
od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 25.06.2020 r. 

 
 
CZĘŚĆ III 
Składamy ofertę na wykonanie części III zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia przedstawionym w Zaproszeniu: 
 

1. Cena ofertowa (cena brutto oferty wraz z podatkiem VAT) …………………….PLN  
(słownie: ……………………………………………………………………………) 
 
Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 
umowy w sposób kompletny i w pełnym zakresie określonym w Zaproszeniu. 
 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy:  ...………………………………. 
od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 25.06.2020 r. 

 
CZĘŚĆ IV 
Składamy ofertę na wykonanie części IV zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia przedstawionym w Zaproszeniu: 
 

1. Cena ofertowa (cena brutto oferty wraz z podatkiem VAT) …………………….PLN  
(słownie: ……………………………………………………………………………) 
 
Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 
umowy w sposób kompletny i w pełnym zakresie określonym w Zaproszeniu. 
 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy:  ...………………………………. 
od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż  25.06.2020 r. 

 
 
CZĘŚĆ V 
Składamy ofertę na wykonanie części V zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia przedstawionym w Zaproszeniu: 
 

1. Cena ofertowa (cena brutto oferty wraz z podatkiem VAT) …………………….PLN  
(słownie: ……………………………………………………………………………) 
 
Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 
umowy w sposób kompletny i w pełnym zakresie określonym w Zaproszeniu. 
 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy:  ...………………………………. 
od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż  25.06.2020 r. 

 
 
 
 



 
CZĘŚĆ VI 
Składamy ofertę na wykonanie części VI zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia przedstawionym w Zaproszeniu: 
 

1. Cena ofertowa (cena brutto oferty wraz z podatkiem VAT) …………………….PLN  
(słownie: ……………………………………………………………………………) 
 
Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 
umowy w sposób kompletny i w pełnym zakresie określonym w Zaproszeniu. 
 

2. Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy:  ...………………………………. 
od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż  25.06.2020 r. 

 
CZĘŚĆ VII 
Składamy ofertę na wykonanie części VII zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu 
zamówienia przedstawionym w Zaproszeniu: 
 

1 Cena ofertowa (cena brutto oferty wraz z podatkiem VAT) …………………….PLN  
(słownie: ……………………………………………………………………………) 
 
Cena ofertowa obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania przedmiotu 
umowy w sposób kompletny i w pełnym zakresie określonym w Zaproszeniu. 
 

2 Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy:  ...………………………………. 
od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż 25.06.2020 r. 

 
 

 
Oświadczamy, że postanowienia projektu umowy stanowiącej załącznik nr 5 do Zaproszenia 
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy na wymienionych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
 
 
 
 

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

miejscowość i data    podpis osoby uprawnionej do reprezentacji 
 
 

załączniki: 
 
1)   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
2)   Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, 
3)   Oświadczenie personelu projektu/oferentów, uczestników komisji przetargowych/ 
wykonawców/osoby uprawnionej do dostępu w ramach SL2014, 
4)   inne:...................................................................................................................................... 
 
.................................................................................................................................................... 
 
 


