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Załącznik nr 4 
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej 

 w złotych  równowartości kwoty 14 000 euro  
dla projektu „Kompetencje kluczowe drogą do kariery” 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

Dane dotyczące wykonawcy 

Nazwa .................................................................................................................................................... 

Siedziba ................................................................................................................................................. 

Nr telefonu/faks ..................................................................................................................................... 

e-mail ……………………………….………………………………………………...………………. 

Nr NIP ................................................................................................................................................... 

Nr REGON ............................................................................................................................................ 

Dane dotyczące zamawiającego 

Zespołu Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie 

Lp Zobowiązania wykonawcy Jednostk
a miary 

Liczba 
jednost. 

Cena jednost. 
brutto 

 

Zorganizowanie w ramach projektu realizowanego 
z POKL pod nazwą "Kompetencje kluczowe drogą 
do kariery" w ramach zajęć z Świadomości kulturalnej 
wyjazdów kulturalno-poznawczych do:  

   

1 

- Teatru w Warszawie - 2 wyjazdy dla dwóch grupy 30-
osobowych 

W cenie ma się zawierać: przejazd-transport, bilety 
wstępu, posiłek, ubezpieczenie 

osoba 1 ………… zł 

2 

- Krakowa - 2 wyjazdy dla dwóch grupy 30-osobowych 

W cenie ma się zawierać: przejazd-transport, bilety 
wstępu, posiłek, ubezpieczenie, przewodnik. 

osoba 1 ………… zł 

3 

- kina w Piotrkowie Tryb. - 2 wyjazdy dla dwóch grupy 
30-osobowych 

W cenie ma się zawierać: przejazd-transport, bilety 
wstępu, posiłek, ubezpieczenie 

osoba 1 ………… zł 

Oświadczam, że: 
− posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
− znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonam 

zamówienie w terminie od 01.02.2014 r. do 30.04.2015 r. 
 

Termin płatności: Wynagrodzenie płatne będzie w częściach po wyjeździe danej grupy, w wysokości 
proporcjonalnej do liczby uczestników w grupie i wystawieniu faktury VAT lub rachunku, Zamawiający 
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dokona zapłaty w terminie 14 dni od daty wpływu środków pieniężnych na konto Zamawiającego 
od Instytucji Pośredniczącej, w celu realizacji projektu.  
 

Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy …………………………… 
 

………………………………………………………. 
Czytelne podpisy osób uprawnionych 

do Reprezentowania wykonawcy 


