Załącznik Nr 2 do SIWZ

pieczęd Wykonawcy

Zamawiający:
Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 20a

Formularz ofertowy
dla zamówienia publicznego pn.:

„Kursy i szkolenia dla uczniów”
Nr sprawy: ZS.201.1.2019
Dane Wykonawcy
Nazwa firmy: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel/faks: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
NIP/KRS ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
REGON ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
E-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nr konta bankowego ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe osób uprawnionych do zawarcia umowy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym Specyfikacja Istotnych Warunków
Zamówienia:
Częśd I

Usługa szkoleniowa 1 – Kurs: Automatyka budynkowa

Za przeszkolenie jednego uczestnika oferujemy cenę brutto: …………………………………………………………………………………………. zł.
Słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. złotych
WYKAZ OSÓB skierowanych do realizacji usługi szkoleniowej:
Zakres wykonywanych
Doświadczenie zawodowe ¹ (należy wskazad
Lp
Imię i nazwisko
czynności w
zrealizowane szkolenia i/lub warsztaty i/lub kursy
przedmiotowej usłudze
z podaniem ich tematyki z zakresu objętego
składana ofertą oraz datę ich wykonania
1.
1.
…
1.

Informacja o podstawie
do dysponowania
osobami ²

P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego

Beneficjent:
Powiat Myślenicki ul. Mikołaja Reja 13,
32-400 Myślenice tel.12 274 97 40, fax.12 274 97 42
e-mail: starostwo@myslenicki.pl, www.myslenicki.pl

Nazwa i nr projektu:
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów
i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji
Zawodowych w branży E – Elektryczno - Elektronicznej
przy Zespole Szkół w Dobczycach.
RPMP.10.02.02-12-0213/16

Realizator projektu:
Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera ul. Szkolna 20a,
32-410 Dobczyce, tel. 12 271 01 81, 12 271 01 85,
fax. 12 271 10 72 e - mail: zs@dobczyce.pl,
www.dobczyce.edu.pl

Deklarujemy, iż do realizacji niniejszego zamówienia ZATRUDNIMY / NIE ZATRUDNIMY ³ co najmniej jedną (1) osobę
niepełnosprawną, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
Częśd II

Usługa szkoleniowa 2 – Kurs: Prawo jazdy kat. B

Za przeszkolenie jednego uczestnika oferujemy cenę brutto: ………………………………………………………………………………………… zł.
Słownie złotych brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… złotych
WYKAZ OSÓB skierowanych do realizacji usługi szkoleniowej:
Zakres wykonywanych
Doświadczenie zawodowe ¹ (należy wskazad
Lp
Imię i nazwisko
czynności w
zrealizowane szkolenia i/lub warsztaty i/lub kursy
przedmiotowej usłudze
z podaniem ich tematyki z zakresu objętego
składana ofertą oraz datę ich wykonania
1.
1.
…
1.

Informacja o podstawie
do dysponowania
osobami ²

Deklarujemy, iż do realizacji niniejszego zamówienia ZATRUDNIMY / NIE ZATRUDNIMY ³ co najmniej jedną (1) osobę
niepełnosprawną, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
Częśd III

Usługa szkoleniowa 3 – Kurs: Obsługa wózków jezdniowych silnikowych

Za przeszkolenie jednego uczestnika oferujemy cenę brutto: …………………………………………………………………………………………… zł.
Słownie brutto: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… złotych
WYKAZ OSÓB skierowanych do realizacji usługi szkoleniowej:
Zakres wykonywanych
Doświadczenie zawodowe ¹ (należy wskazad
Lp
Imię i nazwisko
czynności w
zrealizowane szkolenia i/lub warsztaty i/lub kursy
przedmiotowej usłudze
z podaniem ich tematyki z zakresu objętego
składana ofertą oraz datę ich wykonania
1.
1.
…
1.

Informacja o podstawie
do dysponowania
osobami ²

Deklarujemy, iż do realizacji niniejszego zamówienia ZATRUDNIMY / NIE ZATRUDNIMY ³ co najmniej jedną (1) osobę
niepełnosprawną, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
Częśd IV

Usługa szkoleniowa 4 – Kurs: Spawania metodą MAG w osłonie gazów aktywnych - podstawowy

Za przeszkolenie jednego uczestnika oferujemy cenę brutto: ………………………………………………………………………………………… zł.
Słownie złotych brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… złotych
WYKAZ OSÓB skierowanych do realizacji usługi szkoleniowej:
Zakres wykonywanych
Doświadczenie zawodowe ¹ (należy wskazad
Lp
Imię i nazwisko
czynności w
zrealizowane szkolenia i/lub warsztaty i/lub kursy
przedmiotowej usłudze
z podaniem ich tematyki z zakresu objętego
składana ofertą oraz datę ich wykonania
1.
1.
…
1.

Informacja o podstawie
do dysponowania
osobami ²
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Deklarujemy, iż do realizacji niniejszego zamówienia ZATRUDNIMY / NIE ZATRUDNIMY ³ co najmniej jedną (1) osobę
niepełnosprawną, o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
Informujemy, że złożona oferta nie będzie/będzie ´⁾ prowadzid do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
o którym mowa w art. 91 ust. 3a Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.).
Ze względu na fakt, iż przedmiotem zamówienia jest usługa kształcenia zawodowego finansowana w całości ze środków publicznych, usługa
podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c) ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze
zm.)

2. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia w terminie, określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
3. Informujemy, że Wykonawca jest mikro/małym/średnim przedsiębiorstwem µ/.
(w przypadku oferty wspólnej informację należy odnieśd do Lidera składającego ofertę w postępowaniu)
4. Oświadczamy, że projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia został przez
nas zaakceptowany.
5. Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy samodzielnie/przy udziale podwykonawców, powierzając im wykonanie
następujących części zamówienia ²/:
Nazwa firmy podwykonawcy

Pozycja zamówienia, której wykonanie
Wykonawca
zamierza
powierzyd
podwykonawcy

Wartośd lub procentowa częśd zamówienia,
jaka zostanie powierzona podwykonawcy

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeo.
7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, czyli przez okres 30 dni, licząc od terminu składania ofert.
8. Wyrażamy zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 6 do SIWZ.
9. Oświadczamy, że został wypełniony obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(RODO) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio zostały pozyskane w celu ubiegania
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
10. Oferta zawiera ………………. zapisanych i ponumerowanych stron.
Wykaz załączników:
1.

………………………………………………..

2.

…………………………………………………

3.

…………………………………………………

4.

………………………………………………..

……………………………………………….., dnia ………………………………….

……………………………………………………………………………..
podpis/podpisy osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy
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¹⁾ Należy podad doświadczenie – zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. V pkt. 2 pp.3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ)
²⁾ Podstawa dysponowania osobami – bezpośrednie – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia lub
pośrednie – w postaci zasobu innego podmiotu. W przypadku dysponowania osobami innych podmiotów, do oferty należy dołączyd
pisemne zobowiązania tych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia i uzupełnid punkt 5 formularza
ofertowego.
³⁾ Niepotrzebne skreślid, w przypadku, gdy Wykonawca nie wykreślił żadnej opcji, Zamawiający uzna, iż Wykonawca nie zatrudni osoby
niepełnosprawnej i nie przyzna dodatkowych punktów w tym kryterium oceny ofert.
⁴⁾ niewłaściwe skreślid:
Art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 – tekst ujednolicony) – „Jeżeli złożono ofertę, której wybór
prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w
celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby rozliczyd zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzid do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzid do jego
powstania, oraz wskazując ich wartośd bez kwoty podatku.”
W przypadku nie wykreślenia żadnej informacji Zamawiający uzna, że złożona oferta nie będzie prowadzid do powstania u
Zamawiającego w/w obowiązku podatkowego.
⁵⁾ niewłaściwe skreślid:
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i u którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 2 milionów EUR.
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i u którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie
przekracza 10 milionów EUR.
Średnie przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwem ani małym przedsiębiorstwem i które zatrudnia
mniej niż 250 osób i u których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

P ro je kt ws półfi na nsowa ny z e śro d kó w Un ii E uro pe js ki e j w ra ma c h E uro pe js ki ego Fundusz u Społe cz nego

Beneficjent:
Powiat Myślenicki ul. Mikołaja Reja 13,
32-400 Myślenice tel.12 274 97 40, fax.12 274 97 42
e-mail: starostwo@myslenicki.pl, www.myslenicki.pl

Nazwa i nr projektu:
Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów
i nauczycieli poprzez utworzenie Centrum Kompetencji
Zawodowych w branży E – Elektryczno - Elektronicznej
przy Zespole Szkół w Dobczycach.
RPMP.10.02.02-12-0213/16

Realizator projektu:
Zespół Szkół im. ks. Józefa Tischnera ul. Szkolna 20a,
32-410 Dobczyce, tel. 12 271 01 81, 12 271 01 85,
fax. 12 271 10 72 e - mail: zs@dobczyce.pl,
www.dobczyce.edu.pl

