
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

KZJ.4350.3.2022 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 
Nazwa Wykonawcy ................................................................................................................................... 

 

Siedziba Wykonawcy ................................................................................................................................ 

 

Województwo ………………………..………………………………………………………………….. 

 

Adres do korespondencji…………………………………………………………..…………………….. 

 

NIP.............................................................................................................................................................. 

 

Nr telefonu.................................................................................................................................................. 

 

e-mail ...…………………………………………………………………………………..……………… 

 

1. Oferuję przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych  

w Powiecie Łowickim na rok szkolny 2022/2023 z wykorzystaniem systemu informatycznego  

w następującej cenie: 

 
1.1 Cena ofertowa brutto.................................................................................................................zł  

 

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

 

w tym podatek VAT* ........... %  tj ......................................................................................... zł  

 

słownie .............................................................................................................................złotych 

 

1.2  Cena ofertowa netto ............................................................................................................... zł 

 

Słownie .........................................................................................................................  złotych 

 
*) jeżeli Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT podaje tylko cenę netto oraz składa poniżej stosowne oświadczenie: 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 
Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie 

z przepisami o podatku od towarów i usług, informuje o tym zamawiającego, wskazując nazwę usługi, której świadczenie będzie 
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

2. Zobowiązuję się wykonać zamówienie zgodnie z terminami wynikającymi  

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: 

− Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. 

zm.); 

− Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego  

do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. poz. 1737); 

− Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.); 



− Zarządzeniem nr 6/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r.;  

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2022/23 

do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr 

pierwszy klas I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół 

policealnych oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, w województwie 

łódzkim; 

− Zarządzeniem nr 7/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 2 lutego 2022 r. zmieniające 

zarządzenie nr 6/2022 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie 

ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania 

uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2022/23 do klas  

I publicznych szkół ponadpodstawowych, do klas wstępnych, na semestr pierwszy klas 

I publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych oraz  

do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, w województwie łódzkim. 

 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę  

do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty. 

4. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą do chwili rozstrzygnięcia 

postępowania. 

5. Oferta została złożona na ……. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych  

od nr 1 do nr ….….. 

6. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia  

i realizacji przyszłego świadczenia umownego. 

7. Akceptuję 14  dniowy termin płatności liczony od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej 

faktury  przez Zamawiającego.  

8. Osoby do kontaktów z Zamawiającym: 

          Osoba/osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań umowy: 

..................................................... tel. kontaktowy…………….., faks: …………….  

 9.   Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 
(W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie 

stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa 

(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

1) 
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 

 

 
…………………………………………                                   ….…………………………………………….. 

miejscowość, data                           imię i nazwisko 

            podpis i pieczęć osoby / osób uprawnionych 

     do występowania w imieniu Wykonawcy 


