
 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

Znak sprawy: TECH2/2021/EC/1 
Załącznik nr 2 do IWZ  

......................................, dnia ........................... roku 
 (miejscowość)                                     (data) 

 

Zamawiający 
Powiat Sanocki/Zespół Szkół nr 2 im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku 

ul. Stróżowska 15 
38-500 Sanok 

OFERTA 
na 

organizację i przeprowadzenie Kursu Edgecam 2020 (lub nowsze) + egzamin + certyfikat 
 
ramach projektu pn. „Dostosowanie oferty Zespołu Szkół nr 2 w Sanoku do potrzeb lokalnego rynku pracy” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa 
jakości kształcenia zawodowego, Konkurs nr RPPK.09.04.00-IP.01-18-022/18, numer umowy RPPK.09.04.00-18-
0009/18-00. 

I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE 

 Nazwa Adres 
1   
2   
3   
...   

 
II. OSOBA DO KONTAKTU 

Imię i Nazwisko  
Instytucja  
Adres  
Telefon  
Fax  
e-mail  

 
III. Treść oferty 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówienie dotyczące ww. zamówienia, oświadczamy, że: 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za zryczałtowaną  

 
łączną kwotę brutto: ……………. zł (słownie: ………………… zł) 
 
kwota brutto za 1 uczestnika: ……………. zł (słownie: ………………… zł) 
 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami zamówienia, akceptujemy jej zapisy i nie wnosimy 
do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy informacje niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. 

3. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w istotnych warunkach zamówienia. 

Pieczęć Wykonawcy 
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4. Zawarty w istotnych warunkach zamówienia, wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy 
się – w przypadku wybrania naszej oferty – do zawarcia umowy według wzoru określonego w Załączniku 5 do 
istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego informacji zawierających dane 
osobowe oraz, że poinformowaliśmy pisemnie i uzyskaliśmy zgodę każdej osoby, której dane osobowe są 
podane w ofercie oraz w dokumentach składanych wraz ofertą lub będą podane w oświadczeniach lub 
dokumentach złożonych przez nas w niniejszym postępowaniu. 

6. Oświadczamy, że informacje i dokumenty zawarte na stronach od…… do …… oferty, stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2003r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
i zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione1 oraz wykazujemy, iż zastrzeżone informacje stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa2. 

7. Oferta zawiera łącznie <liczba stron………………..> ponumerowanych i parafowanych stron. 
8. Do oferty zostały dołączone następujące załączniki (należy wyliczyć wszystkie załączniki): 

 
Załącznik nr 1 Oświadczenie 
Załącznik nr 2 Wykaz usług 
(...) 
 
 

....................................................................................... 
(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

                                                           
1 Wypełnić, gdy dotyczy. 
2 Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (np. w formie odrębnego 
dokumentu/załącznika do oferty). 


