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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

WZÓR FORMULARZA OFERTY   
 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących  

im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie 

 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego prowadzonego w trybie procedury „rozeznania rynku” 

na: Usługę polegającą na zakwaterowaniu i wyżywieniu uczniów Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, w Porębie 

Wielkiej podczas wyjazdowych olimpijskich warsztatów matematycznych. 
 

 

1) Oferujemy wykonanie usługi dotyczących stosując niżej wymienione stawki: 

 

cena  (C) za wykonanie całego zadania (cztery wyjazdy) wynosi kwotę netto ....................... zł 

(słownie:............................................................................................................ zł), natomiast 

wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%, tj. ………………….zł (słownie: 

..................................................................................................... zł).  wynosi kwotę brutto 

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

Szczegółowy formularz cenowy: 

Usługa noclegowa  

Nazwa  Ilość osób: Termin: Cena za jedną 

osobę brutto 

Wartość 

brutto 

uczestnik 

warsztatów, 

(zakwaterowanie, 

wyżywienie 

podczas całego 

pobytu) 

25 27.01-02.02.2019   

Opiekun 

(zakwaterowanie 

w pokojach 

jednoosobowych, 

wyżywienie 

podczas całego 

pobytu)  

2 27.01-02.02.2019 - Gratis 

Razem:  

uczestnik 

warsztatów, 

(zakwaterowanie, 

wyżywienie 

podczas całego 

pobytu) 

25 02-07.09.2019   

Opiekun 

(zakwaterowanie 

2 02-07.09.2019 - Gratis 

 
 

 

 

 

pieczęć wykonawcy 
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w pokojach 

jednoosobowych, 

wyżywienie 

podczas całego 

pobytu)  

Razem:  

uczestnik 

warsztatów, 

(zakwaterowanie, 

wyżywienie 

podczas całego 

pobytu) 

25 11-16.11.2019   

Opiekun 

(zakwaterowanie 

w pokojach 

jednoosobowych, 

wyżywienie 

podczas całego 

pobytu)  

2 11-16.11.2019 - Gratis 

Razem:  

 

Dostęp do Sali gimnastycznej do dyspozycji uczestników  

TAK / NIE* 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej zasadami.  

 

3) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w treści 

zapytania ofertowego.  

 

4) Oświadczamy, iż warunki płatności – będą następujące: Przelew w terminie do 30 dni od daty 

wystawienia faktury. 

 

5) Oświadczamy, iż oferujemy przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami  

i warunkami o określonymi przez zamawiającego w treści zapytania ofertowego na usługę 

polegającą na zakwaterowaniu i wyżywieniu uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. 

Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie, w Porębie Wielkiej podczas wyjazdowych 

olimpijskich warsztatów matematycznych. 

 

6) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy, który został zawarty w załączniku do 

zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

 

9) załącznikami do niniejszej oferty są: 

  

pozostałe dokumenty, o których mowa w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

inne ................................................................. . 
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UWAGA!!!!! Proszę wypełnić obowiązkowo. 

 

Dane kontaktowe Wykonawcy:    

            

Pełna nazwa wykonawcy zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej: 

…………………………………………………………….............. 

KRS:  ……………………………………………………………... 

Telefon: ....................................................................................... 

e-mail: ........................................................................................ 

NIP: ............................................................................................. 

 

 

 

 

 

  dnia     
podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy 
 


