Gminne Centrum Informacji
96-320 Mszczonów, ul. Żyrardowska 4

OFERTA WYKONAWCY
1. Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu z dnia 06.02.2018r. dla postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego nr: GCI.261.1.2018 pn.:
Prowadzenie indywidualnych edukacyjnych zajęć umuzykalniających dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych
zamieszkujących gminę Mszczonów
Tryb postępowania: przetarg otwarty na usługi społeczne na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.).

Oferuję wykonanie zamówienia, tj. przeprowadzenie indywidualnych edukacyjnych zajęć
umuzykalniających dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych zamieszkujących gminę Mszczonów na
instrumencie ……………………………….. (wskazać jeden z instrumentów wskazanych w ogłoszeniu)
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w ogłoszeniu o zamówieniu, za następującą cenę:
........................ zł (słownie: .........…...…………............………………….....................................)
za 1 godz. lekcyjną (45 min.)
W powyższej cenie zawarte są wszelkie koszty, tj. obciążenia finansowe ponoszone zarówno przez
wykonawcę, jak i zamawiającego.
2. Zgodnie z wymaganiami ogłoszenia kieruję do realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego
następującą osobę:

Lp.

Imię i nazwisko

Kwalifikacje
zawodowe
/
uprawnienia

Doświadczenie i
wykształcenie niezbędne Zakres powierzonych
do wykonania
czynności
zamówienia

Informacja o
podstawie do
dysponowania tymi
osobami

3. Dane dotyczące wykonawcy ubiegającego się o zamówienie:
Nazwa …………………………………………………………………………………………….…….
Siedziba………………………………………………………………………………………………...
Adres pocztowy do korespondencji: ......................................................................................................
Nr telefonu / faksu .................................................................................................................................
adres e-mail / strona www: ...................................................................................................................
NIP ………………………………………… REGON …………………………...………….

4. Oświadczenia wykonawcy:
1) Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 22 dni, przy czym pierwszym dniem tego okresu
jest dzień ostatecznego terminu składania ofert.
2) W przypadku przyznania mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez zamawiającego.
3) Oświadczam, że zapoznałem się z treścią ogłoszenia o zamówieniu wraz z załącznikami (w tym z
warunkami umowy) i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.
4) Załączam do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:*
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................
...................…………….……………………………………………………………………………………………………………..…………………………
5. Inne informacje wykonawcy*
……………………………………………………………………………………………………………..………….................................................
.………………………………………………………………………....................................................................................................
.
..………………..........……………
(podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy,
pieczątka wykonawcy)
data ..............................
*niepotrzebne skreślić

