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                        Załącznik nr 3 do Ogłoszenia  
sygnatura:  
BZFS-921/2/16  
PU-033/2017 

 

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

ul. Gagarina 11 

87-100 Toruń 

 

 

OFERTA 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres1: .................................................................................................................................................................. 

Forma prawna Wykonawcy: ................................................................................................................................. 

TEL.1 .........…………................……………………………………………….… 

REGON1: …………………................………………………………………….. 

NIP1: …………………………………................……………………………….. 

Adres poczty elektronicznej oraz numer faksu na który Zamawiający będzie kierować korespondencję
 1

: 

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

Uprawnionym do kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy jest:  

Imię i nazwisko: ………………………………………............................................................................................... 

Nr telefonu. : ……….…………………………………………………………………………………………………..…… 

Nr faksu : ………………………………………………………………………………………………………………..…. 

E-mail : ……………………………………………………………………………………………………………….…….. 

 
 
 

Nawiązując do Ogłoszenia o zamówieniu pn.: „Przeprowadzenie szkolenia komputerowego z zakresu 
zaawansowanej pracy z użyciem danych pochodzących z lotniczego skanowania laserowego dla grupy 
studentów Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w ramach projektu 
„Geokompetencje – człowiek, środowisko, gospodarka, rozwój”, 
 

1. Oferujemy realizację zamówienia za cenę łączną: 
 

KRYTERIUM 1: CENA OFERTOWA BRUTTO 

 

       wartość netto oferty w PLN wynosi: ……………………………  

słownie złotych: ……………………………………………………………...................................................................... 

       wartość brutto oferty w PLN
 
wynosi: ……………………………  

słownie złotych: ……………………………………………………………...................................................................... 

  



 

 

str. 2 

zgodnie z poniższym wyliczeniem: 
 

L.p. 
Temat szkolenia 

(termin szkolenia) 
Liczba 

uczestników 
Liczba 
godzin 

Stawka 
netto za  
1 os/h 

szkolenia 

Wartość netto 
(PLN) 

kol.: C x D x E 

 
Stawka 
podatku 
VAT % 

 
Wartość brutto

2 

(PLN) 
 

A B C D E F G H 

1.  

Szkolenie komputerowe z 
zakresu zaawansowanej 
pracy z użyciem danych 
pochodzących z lotniczego 
skanowania laserowego w 
dniach 4-5 lipca 2017 r. 
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KRYTERIUM 2: PROSPOŁECZNE  

2. Oświadczamy, że trenerzy/wykładowcy, którzy przeprowadzą szkolenia stanowiące przedmiot niniejszego 

zamówienia: 

 

 będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.); 
*
 

 

 nie będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn. zm.). 
*
 

 

* zaznaczyć właściwe pole poprzez wstawienie znaku: „x” 

 

3. Oferujemy wykonanie zamówienia terminie 4-5 lipca 2017 roku.. 

4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego – przelew na rachunek 

Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez 

Wykonawcę faktury. 

5. Oświadczamy, że powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający  

w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o zamówieniu, akceptujemy wszystkie zawarte w nim 

warunki i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń. 

7. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej 

oferty. 

8. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, określonym w  załączniku nr 2 do Ogłoszenia i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach 

określonych w Ogłoszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

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

          podpis  Wykonawcy  

lub upoważnionego przedstawiciela 
……………………., dnia ……………. 2017 roku 

 
 
 
 
 
 
_________________________ 
1
 – w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy. 

2 
– Zamawiający oświadcza, iż środki wydatkowane na przedmiotowe szkolenia pochodzą w co najmniej 70% ze środków publicznych 

w rozumieniu ustawy o finansach publicznych. Niniejsze oświadczenie ma na celu możliwość zastosowania stawki zwolnionej VAT 
zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 29c ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. z późn. zmianami. 


