
 

 

Załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert 

 

FORMULARZ OFERTY 

I. Zamawiający (Zleceniodawca):   

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku Technikum Nr 6 

z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku 

II. Zamówienie:   wykonywanie zadań specjalisty/tki ds. monitoringu 

i rekrutacji projektu "#StaszicTeam – program wsparcia kształcenia 

zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica w Białymstoku"  

realizowanym w ramach  Działania 3.3 Kształcenie zawodowe młodzieży na 

rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki Regionalnego Programu 

Operacyjnego  na lata 2014-2020. 

III. Termin wykonania zamówienia: 34 miesięce w okresie od sierpnia 2020 r. do 

31 maja 2023 r.  

IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wskazanego w pkt II zgodnie 

z warunkami wskazanymi w zaproszeniu do składania ofert z dnia oraz we 

wzorze umowy o jego wykonanie, stosując niżej wymienione stawki: 

Cena oferty 

 

Cena za realizację zamówienia wynosi średnio …………….……….. zł brutto 

miesięcznie,    średnio ……………….......... zł netto miesięcznie, (słownie brutto: 

…………………………………………………………………………………………..………) 

   

1) oświadczam, iż nie wnoszę zastrzeżeń do treści zapytania ofertowego oraz projektu 

umowy, zapoznałem/am się z zapytaniem ofertowym oraz przyjmuję zawarte 

w nim warunki i zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie oraz 

zgodnie z wymogami określonym w zapytaniu ofertowym; 

2) oświadczam, że uważam  się związanym/ą niniejszą ofertą przez okres wskazany 

przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym tj. przez okres 1 miesiąca od 

ostatniego dnia terminu na składanie ofert.; 



 

 

3) oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

w zakresie objętym zapytaniem ofertowym jak również niezbędną wiedzę 

i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobowym 

umożliwiającym należytą realizację zamówienia. 

4) W przypadku wyboru mojej oferty i przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się 

do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

5) Załącznikami do niniejszej oferty są: 

 

1.  CV 

2.   

3.   

4.   

5.   

 

    V.  Dane Wykonawcy (Zleceniobiorcy) 

          Imię i nazwisko: …………………………………………………………………… 

          Adres: ……………………………………………………………………………….. 

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

       Telefon kontaktowy:  ……………………………………………………………  

       PESEL: ……………………………………………………………………………….. 

         

 

 

………………, dnia ………………..  

……………………………………….. 

    Podpis Wykonawcy (Zleceniobiorcy)  


