Załącznik Nr 2

DA.PM.232.31.2019

FORMULARZ OFERTY
Dotyczy postępowania pn. Usługa transportu osób” w ramach projektu pn. „Podnoszenie
kompetencji studentów PWSZ w Płocku w odpowiedzi na zapotrzebowania gospodarki, rynku
pracy i społeczeństwa” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś
Priorytetowa III – Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 – Kompetencje
w szkolnictwie wyższym (projekt nr POWR.03.01.00-00-K305/15).
Przedmiot:

Usługa transportu osób (Płock-Warszawa, WarszawaPłock)

Zamawiający:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
Plac Dąbrowskiego 2
09-402 Płock

Wykonawca:
Adres:

…………………………………………………….
………………………………………………………

NIP:

………………………………………….

REGON:

………………………………………….

e-mail

………………………………………….

Telefon:
Typ reprezentacji:

………………………………………………
……………………………………………….
……………………………………………….

Cena oferowana za całość zadania w zł:

………………………………………….

-netto (bez podatku VAT )

………………………………………….

-brutto ( z podatkiem VAT)

………………………………………….

planowana liczba uczestników
(pracowników) – 17
Cena oferowana brutto za 1 osobę

Termin realizacji:

Wynagrodzenie zawiera wszystkie opłaty związane z
prawidłowym wykonaniem zamówienia zgonie z opisem
przedmiotu zamówienia tj. (drogowe, parkingowe etc.).

………………………………………………………………….

15.04.2019 r.
Płock-Warszawa
Warszawa – Płock
16.04.2019
Płock-Warszawa
Warszawa – Płock

1. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem o składania ofert waz ze wszystkimi
załącznikami stanowiącymi integralną część zaproszenia w tym z opisem przedmiotu
zamówienia, i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje
potrzebne do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty.
2. Podana w ofercie cena zawiera i uwzględnia wszystkie niezbędne koszty, konieczne do
prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczamy, iż wykonamy przedmiot zamówienia w terminach określonych w zaproszeniu
do składania ofert oraz ofercie.
4. Przyjmujemy warunki płatności, które znajdują się we wzorze umowy.
5. Oświadczamy, że zawarty zaproszeniu do składania ofert - wzór umowy został przez nas
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na
warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
6. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z niniejszego postępowania, iż wszystkie informacje
zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe i zgodne z prawdą.
data:
................................
……………………………………………………
(podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela)

