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Znak sprawy GZO.370.3.2018 

Załącznik nr 1 do zapytania  ofertowego 

TREŚĆ OFERTY 

………………………………… 

(miejscowość, data) 

……………………………………………  
 
…………………………………………… 
 
…………………………………………… 
(nazwa i adres Wykonawcy ) 
 
 
Telefon: ………………………………… 
 
e-mail: ………………………………….. 

Do: Gminny Zarząd 
Oświaty   
ul. Nad Wodą 15 
47-150 Leśnica 
 

 
Odpowiadając na zapytanie ofertowe pn.: Organizacja wyjazdu edukacyjnego do Warszawy  

w ramach projektu pn. "Uczniowie Leśnickiej gminy rozwijają kompetencje kluczowe i 

wyrównują dysproporcje edukacyjne" realizowanego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego dla osi priorytetowej IX - Wysoka jakość edukacji, 

działanie 9.1 - Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.1 - Wsparcie kształcenia ogólnego 

 

1. Oświadczam, iż oferuję realizację zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym  

w przedmiotowej sprawie za łączną cenę brutto …………………………………… zł 

 

2. Łączna cena brutto za organizację wyjazdu wynika z poniższej kalkulacji: 

a) cena dwudniowego wyjazdu edukacyjnego do Warszawy dla 67 uczniów i uczennic klas II – III 

Gimnazjum w Leśnicy (+ 5 opiekunów) cena brutto za całość …………………………………. , 

w tym cena za 1 uczestnika ……………… zł brutto  

3. Oferowany termin realizacji wyjazdu (w przedziale czasowym wskazanym w Opisie przedmiotu 

zamówienia): ………………………………………………….. 

 

4. Oświadczam, że jako Wykonawca nie podlegam wykluczeniu z postępowania i spełniam warunki 

udziału w postępowaniu. 

5. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i jego załącznikami i nie wnoszę 

do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem informacje niezbędne do sporządzenia oferty. 
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6. Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w zapytaniu ofertowym.  

7. Oświadczam, że przedstawiona oferta jest wiążąca przez 30 dni od terminu jej złożenia.  

8. Jako organizator turystyki lub pośrednik turystyczny (jeśli dotyczy) oświadczam, że prowadzę 

działalność na podstawie wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 

nr ………………. Marszałka województwa ……………………………………. 

9. Jako agent turystyczny (jeśli dotyczy) oświadczam, że na potrzeby realizacji przedmiotowego 

zamówienia będę dysponować podwykonawcą/podwykonawcami 

…………………………………………………… (wpisać nazwę/nazwy) posiadającymi uprawnienia 

do prowadzenia działalności na podstawie ustawy o usługach turystycznych (tj.: Dz.U. 2016 poz. 

187 zez zm.) tj.: na podstawie wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników 

turystycznych nr ………………. Marszałka województwa ……………………………………. 

10. Oświadczam, że na potrzeby realizacji przedmiotowego zamówienia, na które składam ofertę 

wykorzystywane będzie/będą pojazd/y autobus/autobusy*:  

a) Producent: …………………………rok produkcji ………………… 

b) Producent: …………………………rok produkcji ………………… 

c) Producent: …………………………rok produkcji ………………… 

d) Producent: …………………………rok produkcji ………………… 

 

*dopasować ilość wykazanych pojazdów – autobusów wg własnych potrzeb 

Osoba/osoby uprawnione do reprezentowania (działania na rzecz) wykonawcy wg zapisów właściwego rejestru  

np. Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub stosownego 

pełnomocnictwa: 

 

Imię  .............………………………………………   Nazwisko ..................................................... 

……………………………………………………………….  

Nazwa, adres Wykonawcy (Pieczęć Wykonawcy) 

e-mail: ……………………..….  
telefon:     …………………………. 

Miejscowość,  data  ………………………    

…………………………………………………… 

Pieczęć i podpisy osób uprawnionych 
do reprezentowania wykonawcy wg zapisów 
właściwego rejestru  np. Krajowego Rejestru 
Sądowego lub wypisu z ewidencji 
działalności gospodarczej 

 

 
 


