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………………………………………

(nazwa i adres wykonawcy) 
             

 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu/zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie 
publiczne prowadzonym w trybie według  zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozw
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014
zawodoznawcze dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie”

 
 
My/Ja niżej podpisani:......................................................................................................

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

działający w imieniu i na rzecz ....................

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

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

tel. ……………………………..……….., fax. ………………………...……………

email……………………………………………………………………………………………

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres

1. Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia:
 
ZADANIE 1 
 
RAZEM za cenę brutto  ....................... PLN,

słownie......................................................................................................................

 

ZADANIE 2 

 

RAZEM za cenę brutto  ....................... PLN,

słownie......................................................................................................................

 

ZADNIE 3 

 

RAZEM za cenę brutto  ....................... PLN,

słownie....................................................................................................................................
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  Załącznik nr 

……………………………………… 

OFERTA 
 

Zamawiający: 
Zespół Szkół Rolniczych CKZ 
Ul. Szczecińska 88 w Świdwinie

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu/zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie 
według  zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. 

dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych CKZ w Świdwinie”  ZSR.I.26.2.2023.ET. 

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

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

działający w imieniu i na rzecz ..............................................................................................................

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

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

tel. ……………………………..……….., fax. ………………………...………………………...…………

…………………………………………………………………………

(należy podać pełną nazwę Wykonawcy i adres) 

 
Oferujemy realizację powyższego przedmiotu zamówienia: 

....................... PLN, w tym VAT …………… % 

słownie....................................................................................................................................

....................... PLN, w tym VAT …………… % 

słownie....................................................................................................................................

....................... PLN, w tym VAT …………… % 

.......................................................................................................
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

Zespół Szkół Rolniczych CKZ  
Ul. Szczecińska 88 w Świdwinie 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu/zaproszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie 
według  zasady konkurencyjności, zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

oju Regionalnego, Europejskiego 
21 grudnia 2020 r. pn.: „Wyjazdy 

ZSR.I.26.2.2023.ET.  

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

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

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

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

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

…………...………………… 

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

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

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

....................................................................................................... 
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2. Oświadczamy,  że  uzyskaliśmy  wszystkie  niezbędne  informacje  do  przygotowania  niniejszej oferty, 
zapoznaliśmy się z warunkami zapytania 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do 
ofertowego. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w 
niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
upływu terminu składania ofert.

5. Zamówienie zrealizujemy przy udziale 
zamówienia (nazwa wykonawcy oraz zakres prac)
a)  ................................................................
b)  ................................................................
c)  ................................................................

6. Akceptujemy termin płatności 
 

7. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie.

8. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje 
zawarte w ofercie na stronach nr...........................................

9. Oświadczamy, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

10. Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem
właściwe):  

 Mikro przedsiębiorcą 

 Małym przedsiębiorcą 

 Średnim przedsiębiorcą

11. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

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

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

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

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

5) .............................................................................................
 
 
................................, dn. ...........................................

                                                           
1 Mikro przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie  
przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo
suma  bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 
bilansowa nie  przekracza 43 milionów EUR.
2 Skreślić w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
wyłącznie obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (treści oświadczenia Wykonawca nie skł
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że  uzyskaliśmy  wszystkie  niezbędne  informacje  do  przygotowania  niniejszej oferty, 
zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich zastrzeżeń.

, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do 
. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu czyli przez okres
upływu terminu składania ofert. 

zrealizujemy przy udziale podwykonawców, którzy będą realizować wymienione części 
(nazwa wykonawcy oraz zakres prac): 

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

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

................................................................................................
termin płatności  

ykonania zamówienia w terminie. 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje 
zawarte w ofercie na stronach nr........................................... 

my, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 2 

wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem

 

Średnim przedsiębiorcą 

do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

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

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

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

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

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

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

    (podpis i pieczątka wykonawcy)

                   
: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie  

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma  bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 

atrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 
bilansowa nie  przekracza 43 milionów EUR. 

w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub
wyłącznie obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (treści oświadczenia Wykonawca nie skł
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że  uzyskaliśmy  wszystkie  niezbędne  informacje  do  przygotowania  niniejszej oferty, 
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 

, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik do zapytania 
. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w 

czyli przez okres 14 dni od 

wać wymienione części 

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

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

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

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje 

my, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem1 (zaznaczyć 

................................................................... 
(podpis i pieczątka wykonawcy) 

: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie  
: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 

: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 
atrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma 

w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 
wyłącznie obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO (treści oświadczenia Wykonawca nie składa). 


