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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze pracowników nr 4 / START 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

(dane oferenta) 

 

Fundacja im. bpa Antanasa Baranauskasa 

„Dom Litewski” w Sejnach 

ul. 22 Lipca 9, 16-500 Sejny 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Oświadczam, że mogę ubiegać się o zamówienie i spełniam wymogi udziału w postępowaniu, a w 

szczególności: 

1. posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

2. posiadam / nie posiadam 
1
) niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.  

3. znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

4. nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

 

Zadania 

(zadania do wyboru - wypełnić właściwą tabelę / tabele 

ceny proszę podać w polskich złotych - PLN) 

 

Nr 

zadania 

Cena netto za 

godzinę 

Cena brutto za 

godzinę 

Ilość godzin Cena netto za 

całość zadania 

Cena brutto za 

całość zadania 

   godz. 

dydaktycznych 

  

 

 

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że: 

a) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 

b) w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązuję się zawrzeć umowę 

                                                
1 Niewłaściwe skreślić. 
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w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego, 

c) gwarantuję wykonanie zamówienia zgodnie z treścią SIWZ,  

d) niniejsza oferta jest ważna przez okres 30 dni, 

e) cena oferty za realizację niniejszego zamówienia zgodnie z wymogami SIWZ wynosi: 

netto za całość ........................................... PLN  

(słownie:............................................................................................................................zł), tj. 

brutto za całość ………..…………………. PLN  

(słownie: ………………………………………………………………………..….……zł). 

 

Załączniki do oferty: 

1) …………………………………………….. 

2) …………………………………………….. 

3) …………………………………………….. 

4) …………………………………………….. 

5) …………………………………………….. 

6) …………………………………………….. 

7) …………………………………………….. 

8) …………………………………………….. 

 

DATA SPORZĄDZENIA OFERTY: ....................................... 

 

CZYTELNY PODPIS OSOBY SPORZĄDAJĄCEJ OFERTĘ: …………………………………… 

 


