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Załącznik nr 2 

 do ogłoszenia o zamówieniu 
 

nazwa i adres (siedziba) Wykonawcy 
……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

tel.: …………………………………………….. 

dane do korespondencji: 
 
e-mail: ………………………….……………. 

fax.: …………………………..………………. 

 
Zespół Szkół Rolniczych  
Centrum Kształcenia Praktycznego 
w Białymstoku 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 
Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu dotyczące zamówienia na świadczenie usługi społecznej 

polegającej na przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kat. B dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych Centrum 

Kształcenia Praktycznego w Białymstoku w ramach Projektu: „Rozbudowa i modernizacja bazy 

kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Rolniczych CKP w Białymstoku” współfinansowanego  

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 

 

1. Oferuję wykonanie usługi objętej przedmiotem zamówienia w zakresie określonym w ogłoszeniu 

o zamówieniu za cenę ofertową brutto w wysokości ………………..……….………….. zł,  

obliczoną, jn.: 

 
cena jednostkowa brutto za przeszkolenie jednego uczestnika w wysokości ………………..…….. zł x  

x  max 190uczestników. 
 
Szkolenie jest finansowane w całości ze środków publicznych, w związku z czym ww. usługi są zwolnione od podatku VAT 
na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 2174, z późn. zm.). 

 
Oświadczam, iż ww. cena jednostkowa obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia opisany  

w umowie oraz wszystkie inne koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, konieczne do 

poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy oraz dotyczące 

warunków postawionych przez Zamawiającego. 
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2. Oświadczam, iż skierowana do realizacji zamówienia osoba (instruktor nauki jazdy) 

 …………………………………………………..………………/należy wskazać imię i nazwisko/, posiada 

uprawnienia do prowadzenia szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B i doświadczenie  

w przeprowadzeniu kursów grupowych (min. 5-osobowych i zakończonych) w zakresie prawa 

jazdy kat. B., w ilości, jn.: 

 
3 kursy* 
4 kursy * 
5 kursów * 
 
zgodnie z poniższym zestawieniem: 
 

 

 
Lp. 

 
Przedmiot kursu 

 

Podmiot, 
 na rzecz którego 

przeprowadzono kurs  
 

Ilość osób 
biorących udział  

w kursie 
 

Termin 
zakończenia  

kursu 
/ do mm/rrrr/ 

1  
 

   

2  
 

   

3  
 

   

4  
 

   

5  
 

   

 

Uwaga: w przypadku braku wskazania którejkolwiek z ww. informacji w pkt 2, Wykonawca otrzyma 

odpowiednio mniejszą ilość punktów w kryterium „doświadczenie osoby (instruktora nauki jazdy)”. 

 
3. Informuję o miejscach realizacji zajęć: 

 

Miejsce realizacji zajęć teoretycznych: 

Nazwa i adres lokalu: 

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

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

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

 

Miejsce realizacji zajęć praktycznych: 

Lokalizacja (dokładny adres placu 
manewrowego): 

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

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

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

 
4. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami ogłoszenia o zamówieniu i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 
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5. Oświadczam, iż usługę stanowiącą przedmiot zamówienia zrealizuję w terminie określonym  
w ogłoszeniu o zamówieniu na zasadach określonych  w ogłoszeniu. 

 

6. Akceptuję projekt umowy i w razie wybrania mojej oferty, zobowiązuję się do podpisania umowy 
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zespół Szkół Rolniczych 
Centrum Kształcenia Praktycznego w Białymstoku w celu przeprowadzenia postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (dotyczy ofert 

składanych przez osoby fizyczne). 
 

8. Oświadczam, że dane osobowe zawarte w ofercie lub przekazane wraz z ofertą pozyskałem  
w oparciu o przesłanki zawarte w art. 6 ust. 1 Rozporządzenia 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 L119s.1 
z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE L127 s.2z 2018 r.), zwanym dalej „RODO”, a także, że jestem w stanie 
wykazać, że osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na ich przetwarzanie, w przypadku 
pozyskania danych na podstawie zgody osób.  

 

9. 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 (oświadczenie dotyczy 

sytuacji, gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące). 
 

10. Do formularza ofertowego załączono następujące oświadczenia i dokumenty: 
1) ………………………………………………….., 

2) ........................................................ 

3) ........................................................ 

 
 
 
 
……………………………….….……. (miejscowość), dnia …………….……….…. r.  
 
 
 

 
 

......................................................................................... 
podpisy upełnomocnionych przedstawicieli wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

____________________ 
*   niepotrzebne skreślić 


