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                                                                                                                     Załącznik nr 1 
                            do zaproszenia do złożenia oferty cenowej 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

    
na wykonanie usługi realizacji zadań gospodarczych w Oddziale Zamiejscowym PP Nr 2 w Busku – Zdroju  
z siedzibą w Dobrowodzie w związku z realizacją Projektu pt.: „Kraina Przedszkolaka”  
 

I. Nazwa i adres Zamawiającego 
 

Zespół Obsługi Przedszkoli i Szkół w Busku – Zdroju, ul. Różana 2, 28-100 Busko – Zdrój, tel. 41/ 378 
45 36, fax 41 378 78 80 
e-mail: oswiata@zopis.busko.pl 

 
II. Dane dotyczące Wykonawcy   

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

( imię i nazwisko/ nazwa firmy) 

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

 ( adres zamieszkania/siedziba wykonawcy) 

 

............................................................................................................................................................................................................................ 
 (tel. /fax, adres e-mail ) 

 
III. Zobowiązania Wykonawcy  

 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zapytaniu ofertowym z 21.01.2014 r. pole-

gającym na wykonaniu usługi realizacji zadań gospodarczych w Oddziale Zamiejscowym PP Nr 2  
w Busku – Zdroju z siedzibą w Dobrowodzie w ramach projektu pt.” Kraina Przedszkolaka” w formie 
umowy – zlecenia (średnio 44 godz. w miesiącu) za cenę: …………… zł brutto/za 1 godzinę 
(słownie:……………………………………………… zł brutto za 1 godzinę). 

2. Potwierdzam termin realizacji usługi w okresie: od lutego 2014 r. do 30 czerwca 2015 r.  
3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania usługi.  
4. Oświadczam, że akceptuję wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w zaproszeniu do 

złożenia oferty cenowej. 
5. Oświadczam, że posiadam stan zdrowia pozwalający na wykonywanie ww. usługi. 
6. Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych. 
7. Oświadczam, że nie jestem karana (-y) za przestępstwo popełnione umyślnie. 
8. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla 

potrzeb niezbędnych do realizacji usługi, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

                                 
 

                                                                              …………………………………………………… 
                                                                                                               (podpis Wykonawcy) 

................................, dnia .......................                         


