
Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy.............................................................................................................................

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

Adres Wykonawcy...............................................................................................................................

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

tel./fax: .................................................................................................................................................

Składamy naszą ofertę w postępowaniu prowadzonym 
w trybie przetargu nieograniczonego na

Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć w projekcie:

Kompleksowy program wspomagający uczniów i szkoły w Gminie Popów

składamy  ofertę  i  zobowiązujemy  się  zrealizować  zajęcia/szkolenia  objęte  przedmiotem
zamówienia po następujących cenach jednostkowych (za jedną jednostkę zajęć/szkoleń dla 1
gr.): 

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE W SP W POPOWIE
Zajęcia odbywać się będą 2 x w tyg. po 45 minut., 90 h dla każdej grupy.
Szkoła będzie realizowała typ 3.
Zajęcia w ramach typu 3 projektu:
język angielski, ………… zł
zajęcia rozwijające kreatywność i umiejętność uczenia się, ………… zł
zajęcia warsztatowe rozwijające kompetencje społeczne – praca w zespole i integracja 
w grupie ………… zł
zajęcia przyrodnicze w grupie ………… zł
zajęcia informatyczne, ………… zł
zajęcia matematyczne, ………… zł

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE W SP W WĄSOSZU 
GÓRNYM
Zajęcia odbywać się będą 2 x w tyg. po 45 minut., 90 h dla każdej grupy.
Szkoła będzie realizowała typ 3.
Zajęcia w ramach typu 3 projektu:
zajęcia matematyczne, ………… zł
zajęcia rozwijające kreatywność i umiejętność uczenia się, ………… zł
zajęcia przyrodnicze w grupie ………… zł
zajęcia rozwijające kompetencje społeczne – praca w zespole ………… zł
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ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE W SP W RĘBIELICACH
KRÓLEWSKICH
Zajęcia odbywać się będą 2 x w tyg. po 45 minut., 90 h dla każdej grupy.
Szkoła będzie realizowała typ 3.
Zajęcia w ramach typu 3 projektu:
zajęcia matematyczno-przyrodnicze, ………… zł
zajęcia rozwijające kreatywność i umiejętność uczenia się, ………… zł
zajęcia rozwijające kompetencje społeczne – praca w zespole ………… zł
zajęcia informatyczne, ………… zł
zajęcia j. angielskiego, ………… zł
zajęcia matematyczne, ………… zł

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE W SP W WIĘCKACH
Zajęcia odbywać się będą 2 x w tyg. po 45 minut., 90 h dla każdej grupy.
Szkoła będzie realizowała typ 3.
Zajęcia w ramach typu 3 projektu:
zajęcia j. angielskiego, ………… zł
zajęcia rozwijające: warsztaty z robotyki ………… zł
zajęcia rozwijające: warsztaty z przyrody „Eksperymentatorium” ………… zł
zajęcia matematyczne, ………… zł
zajęcia rozwijające kreatywność, ………… zł

ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE W GIMNAZJUM W 
ZAWADACH
Zajęcia odbywać się będą 2 x w tyg. po 45 minut., 90 h dla każdej grupy.
Szkoła będzie realizowała typ 3.
Zajęcia w ramach typu 3 projektu:
zajęcia z biologii, ………… zł
zajęcia z geografii, ………… zł
zajęcia z j. rosyjskiego, ………… zł
zajęcia z j. angielskiego, ………… zł
zajęcia z j. niemieckiego, ………… zł
zajęcia z matematyki, ………… zł
zajęcia z fizyki, ………… zł
zajęcia z informatyki, ………… zł
zajęcia rozwijające kreatywność, ………… zł

Łącznie za wszystkie godziny zajęć/szkoleń: …………………………………….. 

Słownie:………………………………………………………………………………………

Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do
niej zastrzeżeń.
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Oświadczam, iż akceptuję przekazany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia oraz wzór
umowy.

Oświadczamy,  iż  w przypadku  wyboru  naszej  oferty zobowiązujemy się  do  zawarcia  umowy na
warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Część zamówienia dotycząca …………………………………………………………………* będzie 

realizowana przez podwykonawcę …………………………………………………………………..
(podać nazwę podwykonawcy).

(*jeśli dotyczy).

Niniejsza  oferta  zawiera  na  stronach  nr  od  ____  do  ____  informacje  stanowiące  tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W myśl art. 8 ust. 3 ustawy konieczne jest, aby Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert
w danym postępowaniu zastrzegł, że konkretne informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz
nie mogą zostać udostępnione jak również wykazał, iż informacje te rzeczywiście stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.

Nie  wykazanie,  iż  informacje  zastrzeżone  stanowią  tajemnicę  przedsiębiorstwa  skutkować  będzie
ujawnieniem tych informacji.

..........................dnia................................. .................................................................

                            (Wykonawca)
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