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

Nazwa wykonawcy/pełnomocnika, adres (pieczęć) 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

pełna nazwa f irmy (Wykonawcy/pełnomocnika)  

 

NIP / PESEL:  ______________________________________________________________ 

 

REGON: __________________________________________________________________ 

 
 

____ - ______     ___________________________  ____________________________________          ______________________ 

      K o d                        miejscowość                                                   ulica  nr lokalu                                                województwo 
  

 ___________________________________  _____________________________________________________________________ 

numer wpisu do ewidencji dz. gospodarczej   ewidencja prowadzona przez 
 
 
_________________________________________  ______________________@_________________ 

strona internetowa      e-mail 
 
 
_______________________________  ___________________________ __________________________ 
numer telefonu stacjonarnego nr tel. komórkowego   numer faksu 
 

Osoba do kontaktu: ______________________________________________________ 
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1. Odpowiadając na ogłoszenie o prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego pod numerem TIK/1/2020 oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem 

zamówienia zgodnie z poniższym wyszczególnieniem (ofertą): 

* przedmiotowe usługi (dot. wszystkich części) podlegają zwolnieniu z naliczenia podatku VAT na podstawie 

przepisu art. 43 ust. 1 pkt 29 lit c) ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.  

 

................................., dnia ..................................          .................................................................... 
         (podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy) 

Przedmiot zamówienia  Wartość oferty netto Podatek VAT Wartość oferty brutto 

- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - 

TIK/1/2020  

- część 1  

(Szkolenie EEG Biofeedback III 

stopnia) 

 

………………… zł 
Zw. * 

Cena oferty ………………… zł. 

Słownie: …………………………………………… 

tj. . …………..…… / za 1 osobę 

TIK/1/2020  

- część 2  

(Szkolenie metodą A. Tomatisa 

III stopnia) 

………………… zł Zw. * 

Cena oferty ………………… zł. 

Słownie: …………………………………………… 

tj. . …………… / za 1 osobę 

UWAGA : 

Zgodnie z pkt 2.3 lit. d) ppkt 5 Ogłoszenia, iż szkolenie III stopnia będzie realizowane z uwzględnieniem 

usług towarzyszących: 

- Należy podać nazwę i adres ośrodka szkoleniowego: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

(Wypełnia Wykonawca) 

- Należy podać nazwę i adres lokalizacji, w której realizowane będą dodatkowe usługi związane z 

noclegiem i wyżywieniem uczestników,  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

(Wypełnia Wykonawca) 

TIK/1/2020  

- część 3  

(Szkolenie z obsługi produktu 

MS OFFICE 365 na poziomie 

średniozaawansowanym) 

………………… zł Zw. * 
Cena oferty ………………… zł. 

Słownie: …………………………………………… 
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2. Ponadto oświadczam że: 

2.1. zapoznałem się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz z projektem umowy, przyjmuję określone 

w nich warunki i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

2.2. SPEŁNIAM wszystkie warunki udziału w postępowaniu o których mowa w pkt 5 z podpunktami oraz 

oświadczam, iż na wezwanie Zamawiającego przedstawię w wyznaczonym terminie niezbędne 

dokumenty w celu wykazania spełniania określonych warunków udziału w postępowaniu.  

2.3. NIE PODLEGAM wykluczeniu z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 

oparciu o przesłanki o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych.  

2.3. uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2.4. uważam się za związanego niniejszą ofertą w terminie wymienionym w ogłoszeniu. 

2.5. w przypadku uzyskania zamówienia zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego. 

2.6. zaświadczenia dot. KRS*/CEIDG*   SĄ*/NIE SĄ* dostępne w formie elektronicznej pod adresem 

internetowym ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych tj.:  

https://prod.ceidg.gov.pl *   /   https://ekrs.ms.gov.pl * 

* - niepotrzebne skreślić 

2.7. złożona oferta: 

 nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o 

podatku od towarów i usług; 

 prowadzi** do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 

o podatku od towarów i usług, jednocześnie wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi*, 

których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich 

wartość bez kwoty podatku. 

Lp. 

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa/świadczenie 

będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego  

zamawiającego 

Wartość bez kwoty 

podatku VAT 

   

   

*wg załącznika nr 11 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług. 

** Uwaga:  dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości podatku VAT do wartości netto oferty, 

tj. w przypadku: 

 wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, 

 importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez zamawiającego przy porównywaniu cen 

ofertowych podatku VAT. 

 Niewypełnienie tabeli rozumiane będzie przez Zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty 

Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego 

 

................................., dnia ..................................          .................................................................... 
         (podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy) 
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2.8. oferta zawiera*/*nie zawiera (* niepotrzebne skreślić) informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 3. Oferta zawiera …............. ponumerowanych stron. 

 

 

 

 

................................., dnia ..................................          .................................................................... 
         (podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUCZENIE. 

 

Składając ofertę należy złożyć co najmniej następujące dokumenty: 

1. Formularz ofertowy  

2. Wykaz kadry dydaktycznej (zgodnie z  Oświadczeniem o którym mowa w pkt 2.3 lit d) ppkt 4 

Ogłoszenia) 

3. Aktualny CEIDG/KRS (wymóg nie dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności 

gospodarczej) 

4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w imieniu Wykonawcy (jeżeli dotyczy) 


