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Załącznik nr 2 

 
…...................................... 
(pieczątka Wykonawcy)  

FORMULARZ OFERTOWY 

 

nazwa Wykonawcy: ...............................................................................  
adres: .....................................................................................................  
tel. / fax / e-mail: ………………………...………………………................ 

REGON: ……………………NIP: …………………………………...……… 
 

ZAMAWIAJĄCY:  
Powiat Kielecki – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie, ul. Konecka 2,  
26-070 Łopuszno 

 
W odpowiedzi na rozeznanie rynku dotyczące opracowania studium wykonalności wraz  

z wnioskiem aplikacyjnym o dofinansowanie projektu oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
dla zadania pn. „Budowa infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Łopusznie” finansowany ze środków EFRR w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś 
priorytetowa 7 – Sprawne usługi publiczne; Priorytet Inwestycyjny: 10a – Inwestycje 

w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury 
edukacyjnej i szkoleniowej; Działanie: 7.4 – Rozwój infrastruktury edukacyjnej 
i szkoleniowej. 

 
1. składam/y ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnego z opisem przedmiotu 

zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach: 
a) łączna cena ogółem brutto: ................ zł (słownie:.............................................................), 
netto: .......….… zł (słownie: ………………………………..............…………......……….), 

i podatek VAT w stawce...... %  w tym: 

1)  za opracowanie programu funkcjonalno–użytkowego dla ww. zadania 

cena brutto: ............... zł (słownie: ……………………..............…..................……..............….), w 
tym netto: ........….… zł (słownie: ………………………………..............…………......……….) 
i podatek VAT w stawce ..... %   

2) za opracowanie studium wykonalności dla ww. zadania  

cena brutto: ............... zł (słownie: ….......………..............…………...................………...........), 

netto: ....….… zł (słownie: ………………………………..............…………........……….) 
 i podatek VAT w stawce..... %  
3) za przygotowanie, wygenerowanie i złożenie wniosku aplikacyjnego w obecności 

Zamawiającego 

cena brutto: .................... zł (słownie: …….………..............…………..................……........….), 

netto: ............….… zł (słownie: ……………………………..............…………......……….) 
i podatek VAT w stawce ..... %  
b) termin realizacji zamówienia (dot. programu  funkcjonalno-użytkowego oraz studium 

wykonalności wraz z wersją roboczą wniosku aplikacyjnego): ….............................dni. 
2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z rozeznaniem rynku, opisem przedmiotu zamówienia  i 

nie wnosimy do nich zastrzeżeń. 
3. Akceptuję/my warunki wzoru umowy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do rozeznania rynku. 
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4. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  
5. Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia jej złożenia. 
 

...................... dnia …............. 2016 r.                                     .....................................................  
                                                                                            (podpis osoby/osób uprawnionej/ych 

                                                                                                do reprezentowania Wykonawcy) 


