
 
 

Załącznik nr 2 do zaproszenia 
....................................................... 
(miejscowość, data) 
....................................................... 
....................................................... 
...................................................... 
(dane i adres Wykonawcy, nr telefonu) 

 
Ośrodek Pomocy Społecznej im. Ireny Sendlerowej w Aleksandrowie Łódzkim 

ul. Piotrkowska 4/6, 95-070 Aleksandrów Łódzki 
 

FORMULARZ OFERTY 
Zamawiający nie uwzględnia rozdzielenia przedmiotu zamówienia – część I i część II stanowią integralną 
część oferty.  
Ocenie podlegają wyłącznie oferty wpisujące się w zaplanowany przez Zamawiającego budżet projektu. 

 
Odpowiadając na zaproszenie do udziału w rozpoznaniu cenowym na – zorganizowanie i przeprowadzenie 

dwóch wizyt studyjnychw projekcie „Wsparcie i integracja – usprawnienie działalności Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Aleksandrowie Łódzkim” 

_______________________________________________________________________________________ 
(na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych) 

 
1.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 
1)w części I Wizyta studyjna nr 1 za cenę brutto ........................... zł za 1 osobę, 
słownie.................................................................................................................................................................. 
złotych brutto, co stanowi łącznie cenę brutto ................................... zł za 20 osób słownie 
............................................................................................................................ złotych brutto; 
2)w części II Wizyta studyjna nr 2 za cenę brutto ........................... zł za 1  osobę, 
słownie.................................................................................................................................................................. 
złotych brutto, co stanowi łącznie cenę brutto ................................... zł za 20 osób słownie 
............................................................................................................................ złotych brutto; 
 
Łącznie …………………………  zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w części I iw części II za 1 osobę  
słownie ............................................................................................................................ złotych brutto. 
Łącznie …………………………  zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w części I iw części II za 20 osób 
słownie ............................................................................................................................ złotych brutto. 
 
2. Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń. 
3. Oświadczam, że przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z wymogami Zamawiającego, przeze 
mnie  (*), przez osobę (*) - z wymaganą wiedzą, wymaganym doświadczeniem oraz kwalifikacjami, 
kompetencjami i umiejętnościami, i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do dostarczenia 
dokumentów, potwierdzających doświadczenie poparte praktyką w organizowaniu i przeprowadzaniu 
wyjazdów zorganizowanych-wymaganych przez Zamawiającego w związku z realizacją umowy, w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego. 
4. Oświadczam, że załączony do zaproszenia wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się, 
w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych we wzorze, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
5.  Oświadczam, że termin związania ofertą wynosi 30 dni. 
(*) niepotrzebne skreślić 

............................................................... 
(Czytelny podpis Wykonawcy) 


