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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr K100/1/KON/2018 

 
FORMULARZ OFERTOWY  

 
I. Dane dotyczące Wykonawcy: 
 
Nazwa : ................................................ 
  
siedziba: ................................................ 
     
strona internetowa:  ............................................. 
numer telefonu:  ……........................................ 
numer faksu:   ……........................................ 
numer REGON:   ............................................. 
numer NIP:   ............................................. 
 
II. Dane dotyczące Zamawiającego: 
 
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa 
ul. Cegielniana 14 
35-310 Rzeszów 
numer REGON:                650162512 
numer NIP:   795-10-56-506 
strona internetowa:  www.wspia.eu 
 
III. Adres do korespondencji: 
 
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa 
ul. Cegielniana 14 
35-310 Rzeszów 
(budynek A) 
 
numer telefonu:  (17) 867 04 00 
numer faksu:   (17) 867 04 99 
numer biura projektu:  (17) 867 04 89  kom. 601-203-458 
 
IV. Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy: 

Nawiązując do Zapytania ofertowego nr K100/1/KON/2018 z dnia 11.01.2018 r. na organizację  
i przeprowadzenie zajęć teoretyczno-praktycznych na strzelnicy kulowej dla 120 studentek  
i studentów Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej w ramach Projektu  
pn. „Ochrona osób i mienia w Polsce – zostań profesjonalistą” – wykwalifikowany Absolwent WSPiA. 

KOD CPV 80000000-4 (Usługi edukacyjne i szkoleniowe) oferujemy wykonanie przedmiotu 
zamówienia, zgodnie z wymogami specyfikacji do zamówienia za cenę: 
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1. Cena oferty (Kryterium I): 
wartość netto.............................................................................................................................zł  

(słownie: ..................................................................................................................................) 
podatek VAT.............................................................................................................................zł 

wartość brutto.........................................................................................................................zł 

(słownie: ..................................................................................................................................). 

Cena brutto za 1 uczestnika wynosi ………………………………………………………………………………………………… zł 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………) 
2. Dodatkowe usługi (Kryterium II): 

Liczba godzin konsultacji – dodatkowego strzelania z wybranej broni: ………………………..godzin.  

3. Miejsce realizacji zajęć: …………………………………………………………………………………………………………. 

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

Oświadczenie Wykonawcy: 
1. Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone  

w zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie. 

2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  

3. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia we wskazanych terminach.  

4. Posiada niezbędną wiedzę oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia.  

6. Załączony do Zapytania ofertowego wzór umowy został zaakceptowany bez zastrzeżeń  
i zobowiązuje się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy zgodnie z tym 
wzorem, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. Zapoznałem się z Zapytaniem ofertowym i uznaję się za związanego określonymi w nim 
zasadami postępowania – terminami i warunkami w nim określonymi. 

8. Uzyskał wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 

9. Wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszej ofercie są kompletne, 
prawdziwe i rzetelne. 

10. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z niniejszym 
postępowaniem. 

11. Cena oferty ma charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia 
leżące po stronie Zamawiającego związane z zawarciem umowy. 

12. Świadomy/a odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń, informuję, iż dane 
zawarte w ofercie i załącznikach są zgodne z prawdą.  
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V. Dokumenty załączone do oferty: 
 
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, do oferty załączamy:  
 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 
 
VI. Zastrzeżenie Wykonawcy o tajemnicy przedsiębiorcy: 
 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

 
 

 
 
 
 
……………………………………      ………..…………………………….
     
Miejscowość i data       Podpis i pieczęć Wykonawcy 
 

 
 


