
 
 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr  1/11.4.3/2019 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 
 

Nazwa Wykonawcy 
  
 

 

Dane teleadresowe Wykonawcy 
 

(lub pieczęć firmowa) 
 
 

Adres e-mail, do korespondencji  
w sprawach Zapytania ofertowego 1/11.4.3/2019 

 
 
 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na zapewnienie podręczników wraz z ćwiczeniami oraz płytą 

CD do nauki języka angielskiego, niemieckiego i francuskiego na potrzeby kursów językowych na poziomach 

A1 i/lub A2 i/lub B1 i/lub B2 i/lub C1 li/ub C2, realizowanych w ramach projektu pn. „Śląski program 

podnoszenia kompetencji językowych i komputerowych” nr RPSL.11.04.03-24.-000B/19-00, 

realizowanego przez Zamawiającego na terenie województwa śląskiego (kod CPV: 22110000-4 Drukowane 

książki) przedstawiam ofertę: 

 
A. Oferta cenowa za zapewnienie podręczników wraz z ćwiczeniami oraz płytą CD do nauki języka 

angielskiego na poziomie A1 i/lub A2 i/lub B1 i/lub B2 i/lub C1 i/lub C2 kształtuje się następująco: 
 
Cena brutto za 1 podręcznik z ćwiczeniami oraz płytą CD dla poziomu A1 i/lub A2 i/lub B1 i/lub B2 i/lub C1 

i/lub C2: .....................................   Słownie: ………………………………………………………………….…………zł brutto 

Cena brutto za 1680 podręczników z ćwiczeniami oraz płytą CD dla poziomu A1 i/lub A2 i/lub B1 i/lub B2 

i/lub C1 i/lub C2: ...................................... Słownie: …………………………………………………………………… zł brutto 

B. Oferta cenowa za zapewnienie podręczników wraz z ćwiczeniami oraz płytą CD do nauki języka 
niemieckiego na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2 lub C1 lub C2 kształtuje się następująco: 

 
Cena brutto za 1 podręcznik z ćwiczeniami oraz płytą CD dla poziomu A1 i/lub A2 i/lub B1 i/lub B2 i/lub C1 

i/lub C2: ............................................  Słownie: ………….…………………………………………………….…………zł brutto 

Cena brutto za 720 podręczników z ćwiczeniami oraz płytą CD dla poziomu A1 lub A2 lub B1 lub B2 lub C1 

lub C2: ........................................  Słownie: ………………………….……………………………………………………… zł brutto 

 



 
 

C. Oferta cenowa za zapewnienie podręczników wraz z ćwiczeniami oraz płytą CD do nauki języka 
francuskiego na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2 lub C1 lub C2 kształtuje się następująco: 

 
Cena brutto za 1 podręcznik z ćwiczeniami oraz płytą CD dla poziomu A1 i/lub A2 i/lub B1 i/lub B2 i/lub C1 

i/lub C2: ...................................... Słownie: ………………………………………………………………………….…………zł brutto 

Cena brutto za 120 podręczników z ćwiczeniami oraz płytą CD dla poziomu A1 i/lub A2 i/lub B1 i/lub B2 

i/lub C1 i/lub C2: .....................................   Słownie: ………………………………………………………………………… zł brutto 

 

Łączna wartość oferty:  

suma pozycji A (ilość j. ang)  + B (ilość j. niem)   + C (ilość j. fr)………………………..…………………………zł brutto 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………..……………………………zł brutto 

 
 
Niniejszym oświadczam, iż: 
a) w ramach proponowanej ceny spełnione zostaną warunki określone w Zapytaniu ofertowym nr 
1/11.4.3/2019 
b) zapoznałem/-am się z warunkami Zapytania ofertowego nr 1/11.4.3/2019 i nie wnoszę do niego żadnych 
zastrzeżeń; 
c) zobowiązuję się w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy i wykonania przedmiotu 
zamówienia w terminach i na warunkach określonych w Zapytaniu ofertowym nr 1/11.4.3/2019; 
d) Wykonawca oświadcza, iż zapewni i dostarczy na koszt własny dla lektora każdej z grup (przez grupę 
rozumie się 6-12 osób na danym poziomie, uczących się zgodnie z ustalonym harmonogramem dla danej 
grupy) zestaw lektorski: książka nauczyciela (wraz z płytą CD) kompatybilna z zestawem dla  Uczestników, 
adekwatny dla danego kursu językowego oraz  poziomu danej grupy; 
e) zaoferowana cena uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
 
 
 
 

……………………….……………..…… 
 

 

 
    ……………..………….………………………… 

Miejsce, dnia 
 
Czytelny podpis Wykonawcy  

oraz pieczęć firmowa (jeśli dotyczy) 


