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WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 
al. Łukasza Cieplińskiego 4 
35-010 Rzeszów 

OFERTA WYKONAWCY 
 

W nawiązaniu do ogłoszenia o wszczęciu postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
„Zorganizowanie i przeprowadzenie studiów podyplomowych” znak sprawy: OR-IV.272.2.61.2020, 
przedkładamy naszą ofertę: 
 
1.   Cena: 
 

Oferujemy wykonanie zamówienia, o którym to zamówieniu jest mowa w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia (SIWZ) – znak sprawy: OR-IV.272.2.61.2020  za cenę, o której mowa niżej:  

., zł 
Słownie (cena brutto oferty): 

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

 

Cena brana pod uwagę przy ocenie ofert 

 

 
2. Oświadczenia. 

1) Cenę oferty stanowi iloczyn 16 osób skierowanych i wskazanych imiennie przez Lidera i 

Partnerów projektu oraz ceny …………………………zł za organizację i przeprowadzenie 

dwusemestralnych studiów podyplomowych w zakresie planowania i gospodarki przestrzennej 

jednej osoby.  

2) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, wraz z załącznikami do SIWZ, oraz że przyjmujemy 

bez zastrzeżeń wymagania zawarte w ich treści i uznajemy się za związanych zawartymi w niej 

postanowieniami. 

3) Oświadczamy, że wskazane ceny zostały skalkulowane w taki sposób, że zawierają w sobie 

wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

4) Oświadczamy, że zrealizaujemy przedmiot zamówienia w terminach określonych w SIWZ. 

5) Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu 

terminu składania ofert.  

6) Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego.  



 

 

7) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu znak  

OR-IV.272.2.61.2020. 

 

3. Załączniki: 
Integralną część niniejszej oferty stanowią niżej wymienione załączniki: 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

     [parafka(i) i imienna(e) pieczątka(i) (lub czytelny/e podpis/y) osoby(osób) uprawnionej(ych)  
do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków  

majątkowych wykonawcy (konsorcjum/ spółki cywilnej)] 

 


