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DZFS-921/3/17, PU-25/2018                           Załącznik nr 5b do Ogłoszenia  
 

 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
ul. Gagarina 11 
87-100 Toruń 

 
 

OFERTA 

składana w części 2. zamówienia 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 
..................................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………..… 
Adres: ........................................................................................................................... 
Forma prawna Wykonawcy: ........................................................................................... 
TEL.  .........…………................………………….…………………………… 
REGON: ……………….…................…………………………………………. 
NIP: …………………………………................………………………………. 

Adres poczty elektronicznej lub numer faksu na który Zamawiający będzie kierować korespondencję: 

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

Imię i nazwisko, nr telefonu oraz adres poczty elektronicznej pracownika Wykonawcy lub innej osoby uprawnionej  
do kontaktu z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy:  
............................................................................................................................................................................ 
 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu pn.  

Przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej UMK” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 
Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.4 Zarządzanie w  instytucjach 
szkolnictwa wyższego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 
 

1. Oferujemy realizację zamówienia za łączną cenę ryczałtową: 
 

wartość brutto oferty ……………………………………………………………………………………….……….…. zł 

 
zgodnie z poniższym wyliczeniem:  

Przedmiot zamówienia 
Liczba  
godzin 

dydaktycznych (45 
min.) 

Liczba 
grup 

Stawka za jedną 
godzinę 

dydaktyczną (45 
min.)  
PLN 

Wartość  
brutto 
PLN 

 
/ kol. B x kol. C x 

kol. D / 
A B C D E 

Przeprowadzenie szkolenia pt.: „Innowacyjne 
metody dydaktyczne” wraz z udzieleniem licencji 30 1   
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2. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminach:  

1)  6 kwietnia 2018 r. 
2)    13 kwietnia 2018 r. 
3)    27 kwietnia 2018 r. 
4)    18 maja 2018 r. 
5)      8 czerwca 2018 r. 
 

3. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Ogłoszeniu o 
zamówieniu. 

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 powyższe koszty brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku 
wyboru niniejszej oferty. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Ogłoszenia, 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 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,  w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

9. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 
10. Będąc osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej oświadczam, że*: 

a) jestem zatrudniony poza Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, 
 

      ............................................................................................................................................................  
                                                       (podać nazwę pracodawcy)  

            na 
podstawie:……………………………………………………………………………………………………………………………………….  

      (stosunku pracy, mianowania, umowy zlecenia - wpisać odpowiednio)  

      oraz osiągam wynagrodzenie miesięczne brutto z ww. tytułu w kwocie niższej od minimalnego 
wynagrodzenia  
i wnioskuje o objęcie ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, 

     oraz osiągam wynagrodzenie miesięczne brutto w kwocie nie niższej od minimalnego wynagrodzenia, 
jestem zgłoszony do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, i nie wnioskuje o objęcie ubezpieczeniem z 
ww. tytułów, 

 

b) jestem emerytem lub rencistą, 
c) nie jestem nigdzie zatrudniony, 
d) umowa nie będzie wykonywana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, 
e) umowa będzie wykonywana w ramach działalności gospodarczej.  

 
 
 

…………..……………., dnia ……………..……. r. 
  ………............................................ 
              podpis  Wykonawcy  

 
 

* niepotrzebne wykreślić  
 
 
 


