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                    PIECZĘĆ OFERENTA 

O F E R T A  
 
 Ja niŜej podpisany ....................................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz .................................................................................................................................... 

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

w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zadanie: 
 

Opracowanie SIWZ do postępowania o zamówienia publiczne                                                                           
w ramach projektu „Wzrost społeczno – gospodarczy miasta Dębica poprzez nowe formy dialogu 

obywatelskiego i konsultacji publicznych oraz szkolenia administracji samorządowej”                          
współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 

 
 

składam niniejszą ofertę i oferuję realizację zamówienia zgodnie z dokumentacją za cenę: 
 

Zakres oferty 
 

Wartość brutto 

 

I. Wykonanie SIWZ dla przetargu nieograniczonego na 
usługi szkoleniowe obejmujące:  

1) szkolenia językowe  

2) szkolenia komputerowe  

3) zarządzanie zasobami ludzkimi  

4) szkolenia administracyjne (dla urzędników i radnych)  

5) szkolenia dla StraŜy Miejskiej  

II. Wykonanie SIWZ dla przetargu nieograniczonego na 
przeprowadzenie badań ankietowych.  

III. Wykonanie SIWZ dla przetargu nieograniczonego na 
opracowanie strategii wizerunkowo-promocyjnej miasta.  

IV. Wykonanie SIWZ dla przetargu nieograniczonego na 
opracowanie strategii budowania partnerstw lokalnych           
w  Dębicy.  

Razem:   

Słownie brutto: ………………………………………………………………………………………..zł. 

 
1. Zobowiązuję się zrealizować zamówienie w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy. 
2. Zobowiązuję się do udzielenia  minimum 21 dniowego terminu płatności faktur za wykonane i odebrane roboty.  
3. Ostateczna kwota  do  faktury,  zostanie  ustalona  na  podstawie  rzeczywistej  ilości  dzielonych działek  i  cen  
    jednostkowych  wynikających z powyŜszej tabeli. 
4. WaŜność oferty 30 dni. 
5. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się  wykonać  zlecenie  zgodnie  z  zakresem  ujętym  w  zapytaniu  
    ofertowym i podpisać umowę na warunkach zawartych w niniejszej ofercie oraz w miejscu i terminie    

określonym przez zamawiającego. 
6. W wypadku ewentualnej konieczności poszerzenia zakresu prac zobowiązuję się  wykonać  je  za  cenę  brutto 
    podaną w niniejszej ofercie.          
 



Przystępując do udziału w postępowaniu o niniejsze zamówienie oświadczamy, Ŝe: 

1.  jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 
2.  posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych zapytaniu prac i czynności, 
3.  posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a takŜe   
        pracowników  zdolnych do wykonania zamówienia, 
4.  znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 
 
 
 
 
 
 

..................................  dn.  .............................                                         ...................................... 
                                                                                                podpis oferenta 


