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Załącznik nr 3 do SWZ 

 

Zespół Szkół Przemysłu Mody w Łodzi 

ul. Naruszewicza 35, 93-161 Łódź 

 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

  

1. Ofertę składa: 

 

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

 (NAZWA WYKONAWCY) 

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

 (ADRES SIEDZIBY WYKONAWCY) 

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

 (ADRES DO KORESPONDENCJI – jeśli jest inny, niż w/w)  

 

NIP: ...................................................................................................................................... 

REGON: ............................................................................................................................... 

osoba upoważniona do kontaktu: ......................................................................................... 

telefon: ………………………................................................................................................. 

adres skrzynki ePUAP * 

do komunikacji:      ……………………........................................................................... 

 

* Wpisz prawidłowy adres skrzynki, na przykład: /nazwa użytkownika/skrytka. 

Pamiętaj o wielkości liter w adresie - jeśli wpiszesz nieprawidłowy adres, system nie 

zaadresuje formularza i nie będzie możliwa komunikacja. 

 Jeśli NIE znasz adresu swojej skrzynki ePUAP, poszukaj wskazówek w instrukcji 

użytkownika miniPortalu. 
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2.   Przedmiotem oferty jest są usługi szkoleniowe w zakresie realizacji szkoleń/kursów 

        zawodowych, specjalistycznych wraz z egzaminami, prowadzących do nabycia 

        umiejętności i nowych kompetencji zawodowych dla uczniów i nauczycieli Zespołu 

        Szkół Przemysłu Mody w Łodzi, objętych projektem nr RPLD.11.03.01-10-0008/21   

        pn. „KREACJE Z KLASĄ”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu 

        Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

        Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej „Edukacja Kwalifikacje Umiejętności”, 

        Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe,  

        nr sprawy: ZSPM/1/U/2022. 

 

3.   Oferujemy  wykonanie  zamówienia  za cenę*  w wysokości: 

     (wypełnić tabelę dotyczącą części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę): 

Część I zamówienia 

 

Cena (wartość brutto): ....................................................................... zł 

 

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

 

Część II zamówienia  

 

Cena (wartość brutto): ....................................................................... zł 

 

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

 

Część III zamówienia 

 

Cena (wartość brutto): ....................................................................... zł 

 

(słownie złotych: ………………………………………………………………….................) 
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Część IV zamówienia  

 

Cena (wartość brutto): ....................................................................... zł 

 

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

 

Część V zamówienia 

 

Cena (wartość brutto): ....................................................................... zł 

 

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

 

Część VI zamówienia  

 

Cena (wartość brutto): ....................................................................... zł 

 

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

 

Część VII zamówienia 

 

Cena (wartość brutto): ....................................................................... zł 

 

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

4.  Oświadczamy, że oferowane wynagrodzenie, określone w punkcie 3, zawiera wszystkie 

     koszty związane z realizacją zamówienia. 

5. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach od ...............  do .............. informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji. 
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6. Przedmiot zamówienia zrealizujemy w terminach wskazanych w Specyfikacji Warunków 

     Zamówienia.  

7. Oświadczamy, że udzielamy po zakończeniu kursu/szkolenia konsultacji przez okres*: 

     Część I zamówienia 

  1 miesiąca po zakończeniu kursu/szkolenia, 

  2 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia, 

  3 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia. 

     Część II zamówienia 

  1 miesiąca po zakończeniu kursu/szkolenia, 

  2 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia, 

  3 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia. 

     Część III zamówienia 

  1 miesiąca po zakończeniu kursu/szkolenia, 

  2 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia, 

  3 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia. 

     Część IV zamówienia 

  1 miesiąca po zakończeniu kursu/szkolenia, 

  2 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia, 

  3 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia. 

     Część V zamówienia 

  1 miesiąca po zakończeniu kursu/szkolenia, 

  2 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia, 

  3 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia. 

     Część VI zamówienia 

  1 miesiąca po zakończeniu kursu/szkolenia, 

  2 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia, 

  3 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia. 
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     Część VII zamówienia 

  1 miesiąca po zakończeniu kursu/szkolenia, 

  2 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia, 

  3 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia. 

*właściwe zaznaczyć 

8.  Zamierzamy wykonać przedmiot zamówienia: (zaznaczyć znakiem: „ x ” w przypadku 

zamiaru zaangażowania podwykonawców) 

 z zaangażowaniem podwykonawców.  

Zamierzamy zaangażować podwykonawców  

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

(wskazanie firm podwykonawców - o ile są już znane - w przypadku, gdy wykonawca 

zamierza zaangażować podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia) 

    do: 

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

(wypełnić tylko w przypadku, jeżeli wykonawca zamierza zaangażować podwykonawców  

do realizacji przedmiotu zamówienia) 

9.  Oświadczamy, że: 

 - uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania  

i złożenia niniejszej oferty,  

  - jesteśmy związani niniejszą ofertą w okresie wskazanym w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia, 

 - zapoznaliśmy się z Projektowanymi postanowieniami umowy określonymi w Załączniku 

nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru 

naszej oferty, do zawarcia umowy, zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach w nich 

określonych, w wyznaczonym terminie i miejscu. 
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10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 2) 

 

 

………………….…….……., dnia ………..….……. r.  

(miejscowość) 

 ………………………………………… 

 (podpis) 

 

Uwaga: 

Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania 

firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym 

i przekazany zamawiającemu wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do reprezentacji 

wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę. 

 

*
łącznie z podatkiem VAT – jeżeli wykonawca jest jego płatnikiem 

 

1) rozporządzenie 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  z 04.05.2016, str. 1).  

2) W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio 

jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie  

do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie 

treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

Informacje w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO zawarte 

są w rozdziale XXII SWZ. 

 


