Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego OM/1/2017

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Oferenta

Dane teleadresowe Oferenta
(lub pieczęć firmowa)

Adres e-mail, do korespondencji
w sprawach Zapytania ofertowego OM/1/2017

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na zakup i dostawę przez Wykonawcę materiałów
dydaktycznych do nauki języka angielskiego i niemieckiego dla osób dorosłych tj. dla osób nie będących
uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, na poziomie zaawansowania nauczania
A1 lub A2 lub B1 (zależnie od poziomu wyjściowego Uczestników/czek Projektu po przeprowadzonej
diagnozie językowej), przygotowujących do zewnętrznego egzaminu certyfikującego oraz wystarczających
na przeprowadzenie co najmniej 120 godzin lekcyjnych realizowanych w ramach projektu pt. „LINGUA
ARTES – kompetencje językowe potwierdzone międzynarodowym certyfikatem” nr RPZP.08.10.00-32K006/16, prowadzonego przez Zamawiającego na terenie Województwa Zachodniopomorskiego
przedstawiam ofertę:

A. KOMPLET NOWYCH, NIEUŻYWANYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO NAUKI JĘZYKA
ANGIELSKIEGO DLA OSÓB DOROSŁYCH NA POZIOMIE A1 LUB A2 LUB B1 SKŁADAJĄCY SIĘ Z:
PODRĘCZNIKA, KOMPATYBILNYCH DO PODRĘCZNIKA ĆWICZEŃ ORAZ PŁYTY CD O TREŚCI
KOMPATYBILNEJ Z TREŚCIĄ ĆWICZEŃ.
Oferta cenowa za zapewnienie jednego kompletu kształtuje się następująco:
Cena netto: ….................................................................................................................................................
Słownie: …………………………………………………………………….……………………………………….
Cena brutto: …................................................................................................................................................
Słownie: …………………………………………..………………………….……………………………………….
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Oferta cenowa za zapewnienie 288 (dwustu osiemdziesięciu ośmiu) kompletów kształtuje się
następująco:
Cena netto: …..................................................................................................................................................
Słownie: ……………………………………………...……………………….……………………………………….
Cena brutto: …...............................................................................................................................................
Słownie: ……………………………………………………………………….………………………………………
B. KOMPLET NOWYCH, NIEUŻYWANYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO NAUKI JĘZYKA
NIEMIECKIEGO DLA OSÓB DOROSŁYCH NA POZIOMIE A1 LUB A2 LUB B1 SKŁADAJĄCY SIĘ Z:
PODRĘCZNIKA, KOMPATYBILNYCH DO PODRĘCZNIKA ĆWICZEŃ ORAZ PŁYTY CD O TREŚCI
KOMPATYBILNEJ Z TREŚCIĄ ĆWICZEŃ.
Oferta cenowa za zapewnienie jednego kompletu kształtuje się następująco:
Cena netto: …...................................................................................................................................................
Słownie: ……………………………………………………………………….……………………………………….
Cena brutto: ….................................................................................................................................................
Słownie: ……………………………………………………………………….……………………………………….
Oferta cenowa za zapewnienie 144 (stu czterdziestu czterech) kompletów kształtuje się następująco:
Cena netto: ….................................................................................................................................................
Słownie: ……………………………………………………………………….……………………………………….
Cena brutto: ….................................................................................................................................................
Słownie: ……………………………………………………………………….………………………………………
Niniejszym oświadczam, iż:
a) w ramach proponowanej ceny spełnione zostaną warunki określone w Zapytaniu ofertowym nr OM/1/2017
b) zapoznałem/-am się z warunkami Zapytania ofertowego nr OM/1/2017i nie wnoszę do niego żadnych
zastrzeżeń,
c) zobowiązuję się w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy OM/1/2017.
d) zaoferowana cena uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia.

……………………….……………..……
Miejsce, dnia

……………………….……………..……
Czytelny podpis Oferenta
oraz pieczęć firmowa (jeśli dotyczy)
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