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Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór oferty                                                 

 

.......................................................... 
(miejscowość i data) 

 

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

.................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 
 
 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego  
Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku 
ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7 
44-200 Rybnik 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu na:  

„Organizację i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów, nabycie licencji i wdrożenie oprogramowania 
informatycznego platformy stanowienia prawa lokalnego, przeprowadzenie badań i analiz mających na 
celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej poprzez realizację projektu „Ku 
nowoczesnej administracji samorządowej w jednostkach samorządu terytorialnego 
z terenu Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” (nr projektu:  POKL.05.02.01-00-
031/11; umowa o dofinansowanie nr UDA-POKL.05.02.01-00-031/11-00) współfinansowanego przez 
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadania te będą wykonywane 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet V Dobre rządzenie, działanie 5.2 
Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania 
w administracji samorządowej”.  
 

1. Oferujemy wykonanie ww. zamówienia za cenę: kwota brutto……………………... zł, 
(słownie:…………………….…………….……). 

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do  realizacji zamówienia w okresie 
podanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. ………………………………………………….. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
(w tym z warunkami umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki 
w niej zawarte. 

4. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.  

5. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …… stronach. 
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6. Informacje zawarte na stronach od ….. do ….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez 
Zamawiającego. 

7. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  

Imię i Nazwisko osoby do kontaktu: …….............................................……………………………… 

Adres: ……......................................................................................……………………………… 
 

Tel.: ……………………….......……………. 

Faks: …………………………………………… 

E-mail: ………………………….……………. 

 

 

...................................................................... 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

Do formularza oferty załączam następujące oświadczenia, dokumenty i informacje: 

1. 

2. 

3. 

… 

...................................................................... 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

·                                                            .............................., dnia .................... 
 


