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Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz ofertowy  

 

...................................................        ...................................................                 
                     /Nazwa i adres Wykonawcy/          /miejscowość i data/                                                                                               

                                                                                     

Dodatkowe dane kontaktowe Wykonawcy: 

tel.………………………...…. 

FAX, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ……………………………. lub 

e-mail, na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ………………………….. 

 

 

OFERTA 

Do Centrum Kształcenia Ustawicznego  

ul. Ciepła 32, 15-472 Białystok 

 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu, które prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego na świadczenie usługi polegającej na opracowaniu standardów 

egzaminacyjnych i nowoczesnych zasobów edukacyjnych do 6 kursów umiejętności zawodowych 

oraz nowoczesnych pakietów edukacyjnych do 9 kwalifikacyjnych kursów zawodowych w ramach 

projektu Centrum Kompetencji BOF kompleksowy model wsparcia i modernizacji systemu 

kształcenia zawodowego na terenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego zgodnie 

z wymaganiami określonymi w SIWZ, oświadczamy że: 

1. oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę w wysokości: 

1.1 pierwsza część zamówienia   

 Łączna cena ofertowa 

Nazwa zawodu:  

MEC.03 Rysunek Techniczny 

(MECHANIK-MONTER MASZYN I 

URZĄDZEŃ 723310) LUB BUD.08.1 

Rysunek techniczny budowlany (MONTER 

KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH 

711102) 

...........................................................zł brutto, 

słownie:................................................................

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

....................................................................... zł, 

w tym należny podatek VAT; 

 

1.2 druga część zamówienia   

 Łączna cena ofertowa 

Nazwa zawodu:  

Monter Instalacji Fotowoltaicznych 
...........................................................zł brutto, 

słownie:................................................................

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

....................................................................... zł, 

w tym należny podatek VAT; 
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1.3 trzecia część zamówienia   

 Łączna cena ofertowa 

Nazwa zawodu:  

MOD.03 Podstawy projektowania i 

konstrukcji odzieży  (753105 Krawiec) 

 

...........................................................zł brutto, 

słownie:................................................................

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

....................................................................... zł, 

w tym należny podatek VAT; 

 

1.4 czwarta część zamówienia   

 Łączna cena ofertowa 

Nazwa zawodu:  

DRM.04 Rysunek techniczny w branży 

drzewno-meblarskiej (Stolarz 752205) 

(grafika i wizualizacja projektu) 

 

...........................................................zł brutto, 

słownie:................................................................

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

....................................................................... zł, 

w tym należny podatek VAT; 

 

1.5 piąta część zamówienia   

 Łączna cena ofertowa 

Nazwa zawodu:  

BUD.10. Montaż drzwi zewnętrznych i 

wewnętrznych (Stolarz 752205+ Ślusarz) 

...........................................................zł brutto, 

słownie:................................................................

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

....................................................................... zł, 

w tym należny podatek VAT; 

 

1.6 szósta część zamówienia   

 Łączna cena ofertowa 

Nazwa zawodu:  

ELM.01. Podstawy automatyki (TECHNIK 

AUTOMATYK 311909) + (TECHNIK 

AUTOMATYK STEROWANIA RUCHEM 

KOLEJOWYM 311407 – TKO.02.3) 

...........................................................zł brutto, 

słownie:................................................................

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

....................................................................... zł, 

w tym należny podatek VAT; 

 

1.7 siódma część zamówienia   

 Łączna cena ofertowa 

Nazwa zawodu:  

BUD.10.10 - Wykonywanie robót 

związanych z montażem stolarki budowlanej  

(Monter stolarki budowlanej 712906) 

...........................................................zł brutto, 

słownie:................................................................

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

....................................................................... zł, 

w tym należny podatek VAT; 
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1.8 ósma część zamówienia   

 Łączna cena ofertowa 

Nazwa zawodu:  

INF.04. - Projektowanie, programowanie i 

testowanie aplikacji 

...........................................................zł brutto, 

słownie:................................................................

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

....................................................................... zł, 

w tym należny podatek VAT; 

 

1.9 dziewiąta część zamówienia   

 Łączna cena ofertowa 

Nazwa zawodu:  

SPO.01 - Udzielanie pomocy i 

organizowanie wsparcia osobie 

niepełnosprawnej  (Asystent osoby 

niepełnosprawnej 341201) 

...........................................................zł brutto, 

słownie:................................................................

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

....................................................................... zł, 

w tym należny podatek VAT; 

 

1.10 dziesiąta część zamówienia   

 Łączna cena ofertowa 

Nazwa zawodu:  

MEC. 09 - Organizacja i nadzorowanie 

procesów produkcji maszyn i urządzeń  

(Technik mechanik (operator obrabiarek 

skrawających 311504) 

...........................................................zł brutto, 

słownie:................................................................

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

....................................................................... zł, 

w tym należny podatek VAT; 

 

1.11 jedenasta część zamówienia   

 Łączna cena ofertowa 

Nazwa zawodu:  

MOT.01. - Diagnozowanie i naprawa 

nadwozi pojazdów samochodowych 

(Blacharz SAMOCHODOWY 721306) 

...........................................................zł brutto, 

słownie:................................................................

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

....................................................................... zł, 

w tym należny podatek VAT; 

 

1.12 dwunasta część zamówienia 

 Łączna cena ofertowa 

Nazwa zawodu:  

SPO.02- Świadczenie usług opiekuńczo – 

wspierających osobie starszej ( Opiekun 

Osoby Starszej 341202) 

...........................................................zł brutto, 

słownie:................................................................

..............................................................................
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....................................................................... zł, 

w tym należny podatek VAT; 

 

1.13  trzynasta część zamówienia 

 Łączna cena ofertowa 

Nazwa zawodu:  

BPO.03 - Wykonywanie działań 

ratowniczych (Technik pożarnictwa  311919) 

...........................................................zł brutto, 

słownie:................................................................

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

....................................................................... zł, 

w tym należny podatek VAT; 

 

1.14 Czternasta część zamówienia 

 Łączna cena ofertowa 

Nazwa zawodu:  

OGR.03 - Projektowanie, urządzanie i 

pielęgnacja roślinnych obiektów architektury 

krajobrazu. (Technik architektury krajobrazu 

314202) 

...........................................................zł brutto, 

słownie:................................................................

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

....................................................................... zł, 

w tym należny podatek VAT; 

 

1.15 Piętnasta część zamówienia 

 Łączna cena ofertowa 

Nazwa zawodu:  

ELM.01. - Montaż, uruchamianie i 

obsługiwanie układów automatyki 

przemysłowej (TECHNIK AUTOMATYK 

311909) 

...........................................................zł brutto, 

słownie:................................................................

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

....................................................................... zł, 

w tym należny podatek VAT; 

2. w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

3. usługę objętą zamówieniem zrealizujemy w terminie określonym przez Zamawiającego; 

4. usługę zrealizujemy zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem 

umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ;  

5. akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi w terminie do 21 dni od daty 

wystawienia faktury, na zasadach opisanych we wzorze umowy; 

6. zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym ze wzorem umowy załącznik nr 7 do SIWZ) i nie wnosimy 

do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte; 

7. uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ; 

8. w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

9. wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 1) wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu 2), 
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10. zamówienie będziemy realizować z udziałem podwykonawców w części 3) 

a)   ................................................................................ 

b)   ................................................................................. 

10. integralną część oferty stanowią następujące dokumenty 4): 

a) ................................................................................. 

b) ................................................................................. 
c) .................................................................................. 

11. oferta została złożona na ..... ponumerowanych stronach,  

12. tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, która nie będzie podlegać udostępnieniu, są następujące informacje 5): 

a)    .................................................................................. 

b)    ..................................................................................  

 

 

 

 

 

 

   ............................................................. 
 /podpis upełnomocnionego(ych)   

       przedstawiciela(i) Wykonawcy/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

2) 

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi 

wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia 

wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

3) 

Jeżeli Wykonawca zamierza wykonać całość zamówienia siłami własnymi nie wypełnia przedmiotowego punktu wpisuje „nie 

dotyczy”, jeżeli ma zamiar korzystać z podwykonawstwa winien wskazać zakres czynności jakie powierzy podwykonawcy, 

4) 

Jeżeli dołączane są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone za zgodność z  oryginałem zgodnie z zapisami 

określonymi w SIWZ, 

5) 

Należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron, na których znajdują się informacje będące tajemnicą 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

 

 


