
 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego- formularz ofertowy 

 

    …………………………………………………..                                                                                                 ………………………………………….. 
              nazwa i adres Wykonawcy                                                                                                                         miejscowość, data 

 
……………………………………………………… 
NIP 

…………………………………………………… 

REGON 
……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

telefon kontaktowy oraz e – mail  

FORMULARZ OFERTOWY 

11. Oferujemy organizacje i realizację jednodniowej wycieczki w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy” Priorytet IX – Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 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 zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki za: 

I. cenę brutto za organizacje i realizację jednodniowej wycieczki do Wieliczki i Krakowa – Ogrodu Doświadczeń i Muzeum 

Inżynierii Miejskiej w ramach projektu „Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy” w dniu ………………. 2015 r. dla 34 

uczestników/uczestniczek projektu + 3 opiekunów ………………………………………………. zł (słownie: 

………………………………………………………… zł), 

2.Poniżej przedstawiam ceny brutto dla poszczególnych pozycji zamówienia. 

A)  Dotyczy projektu „Uczeń na 5 w ZSP w Brzeźnicy” 

Termin wycieczki: …………………….. 2015r.  

 

 



 

LP Nazwa towaru/usługi Wartość brutto 
I II III 

1. Transport obejmujący: 
1.wyjazd grupy 37 osobowej(34 dzieci+3 opiekunów) z miejsca realizacji zajęć tj.: 
- 37 osób spod Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy, ul. Kozielska 11, 47-
411 Rudnik do Wieliczki i Krakowa 
2. powrót grupy 37 osobowej(34 dzieci+3 opiekunów) z Krakowa: 
- 37 osób (34 dzieci+33 opiekunów) do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Brzeźnicy, ul. Kozielska 11, 47-411 Rudnik 

 

2. Ubezpieczenie NNW (34 dzieci i 3 opiekunów)  

3. Wyżywienie dla uczestników wyjazdu składające się z: 
-zupy 
-II dania( ziemniaki opiekane, sztuka mięsa, surówka+ kompot+ owoc/ lub inne) 

 

4. Program obejmujący: 
 
-zwiedzanie Wieliczki - zwiedzanie kopalni soli (bilety wstępu), 
-zwiedzanie Krakowa: – zwiedzenie Ogrodu Doświadczeń i Muzeum Inżynierii 
Miejskiej (bilety wstępu - łączony),  
                                   - lekcja muzealna+warsztaty edukacyjne 

 
…………………… zł 
 
…………………… zł 
 
…………………… zł 

 

BINSTRUKCJA WYPEŁNIANIA: 

1. W kolumnie III należy podać wartość brutto(PLN)  

1. Oświadczamy, iż: 

a)w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia 

b)oświadczamy, iż przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego, w Zapytaniu ofertowym, warunki, 

c)akceptujemy termin i warunki realizacji zamówienia, 

d) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z udziałem opiekunów, 

e)oświadczamy, ze jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert, 

f)posiadam/y uprawnienia do wykonywania zamówienia, 

g)posiadam/y niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję/emy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

Zamówienia, 

h)znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 



 

i)na każde żądanie Zamawiającego dostarczę/ymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii 

zawartej w tym oświadczeniu                                     

 

……………………………………………………………… 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 


