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Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

..................................................
/Nazwa i adres Zleceniobiorcy/

…………………………..
/miejscowość i data/

Dodatkowe dane kontaktowe Zleceniobiorcy:
tel./fax. ………………………...….
e-mail: ……………………………..
OFERTA
Do
Szkoły Podstawowej Nr 49
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Stefana Kardynała
Wyszyńskiego- Prymasa Tysiąclecia
ul. Armii Krajowej 32
15–661 Białystok

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności
na Usługę turystyczną – wycieczki i wyjścia szkolne w ramach projektu „Tropiciele
Kreatywności i Innowacyjności”, które prowadzone jest w formie zapytania ofertowego
zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym, oświadczam, iż:
Oferuję wykonanie przedmiotu określonego w zapytaniu ofertowym (wypełnić
odpowiednio do części, na którą składana jest oferta):
I część – jednodniowe wycieczki przyrodnicze
Za łączną kwotę brutto ……………………………… zł (słownie: …………………......
……………………………………………………………………………………………….
w tym należny podatek VAT)
Kalkulacja łącznej ceny brutto za część I w rozbiciu na zaplanowane 4 wycieczki:
Lp.
1

Nazwa wycieczki
1 dniowa wycieczka przyrodnicza „Poczopek”

3

1 dniowa wycieczka przyrodnicza „Tykocin –
Pentowo – Drozdowo”
1 dniowa wycieczka przyrodnicza „Supraśl – Kopna
Góra”

4

1 dniowa wycieczka przyrodnicza „Suwalszczyzna”

2

Cena brutto

II część – warsztaty o tematyce historycznej
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Za łączną kwotę brutto ……………………………… zł (słownie: …………………......
……………………………………………………………………………………………….
w tym należny podatek VAT)
Kalkulacja łącznej ceny brutto za część II w rozbiciu na zaplanowaną 1 5-cio dniową
wycieczkę:
Lp.
1

Nazwa wycieczki

Cena brutto

5 dniowe warsztaty „Ku Wolności”

III część – jednodniowe wycieczki przyrodnicze
Za łączną kwotę brutto ……………………………… zł (słownie: …………………......
……………………………………………………………………………………………….
w tym należny podatek VAT)
Kalkulacja łącznej ceny brutto za część III w rozbiciu na zaplanowane 1 wycieczkę i 6
wyjść:
Lp.
1

Nazwa wycieczki/wyjścia
2 dniowa wycieczka do Warszawy - zwiedzanie
miasta, telewizji i „Centrum Nauki Kopernik”

2

pierwsze wyjście edukacyjne do teatru

3

drugie wyjścia edukacyjne do teatru

4

wyjście do lokalu gastronomicznego typu pizzeria oraz
lodziarnia

5

pierwsze wyjście do lokalnych mediów

6

drugie wyjście do lokalnych mediów

Cena brutto

Ponadto oświadczam/-y, że:
1. Oświadczam/-y, że zapoznałem/-liśmy się w sposób wystarczający i konieczny ze
szczegółowym zakresem zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym oraz wszystkimi
informacjami niezbędnymi do zrealizowania zamówienia. Nieznajomość powyższego stanu
nie może być przyczyną dodatkowych roszczeń.
2. Zdobyłem/-liśmy wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz,
że wyceniłem/-liśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania umowy,
3. Gwarantuję/-emy wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z treścią zapytania
ofertowego.
4. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
5. Podana cena zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający
w przypadku wyboru niniejszej oferty i nie ulegnie zmianie, chyba że nastąpi zmiana stawki
podatku VAT.
6. Akceptuję/-emy bez zastrzeżeń wzór umowy stanowiący Załącznik do zapytania
ofertowego.
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7. W przypadku udzielenia mi/nam zamówienia zobowiązuję/-emy się do zawarcia pisemnej
umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
8. Nie podlegam/-y wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub
osobowych z Zamawiającym.
9. Wyrażam/-y zgodę na potracenie od wskazanej kwoty należności publicznoprawnych
(zaliczka na podatek dochodowy, składki ZUS), zgodnie z obowiązującymi przepisami
(dotyczy osób fizycznych).
10. Ofertę niniejszą składamy na _______ stronach.
11. Zostałem/-liśmy poinformowany/-i, że mogę/-żemy wydzielić z oferty informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji jednocześnie wykazując, iż zastrzeżone informację stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa oraz zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one
udostępnione innym uczestnikom postępowania.
12. Niniejsza oferta nie zawiera/zawiera na stronach od _____ do _____* informacji/-e
stanowiących/-e tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji.
13. Oświadczam/-y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
Rozporządzenia 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) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
14. Oświadczam/-y, że przyjmujemy do wiadomości, iż wskazana w opisie przedmiotu
zamówienia liczba godzin wsparcia psychologicznego jest szacunkowa i może ulec
zmianie. Liczba godzin wsparcia psychologicznego będzie kształtowała się na bieżąco,
w zależności od potrzeb zgłaszanych przez odbiorców w trakcie trwania grantu, w związku
z czym nie stanowi ostatecznego wymiaru zamówienia i nie może być podstawą
do zgłaszania roszczeń z tytułu realizacji zamówienia lub być podstawą odmowy
zrealizowania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub
zwiększenia liczby godzin doradczych, a Wykonawcy będzie przysługiwało prawo
do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie zrealizowane godziny doradcze.
15. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnianie i przetwarzanie moich danych na
potrzeby realizacji niniejszego zamówienia oraz w celu kontroli Grantu przez uprawnione
do tego organy w tym wyznaczone przez instytucje finansującą.

-------------------------------------------/podpis Wykonawcy/

* niepotrzebne skreślić
**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).
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