
                                                               

 

 

 
 

Załącznik nr 2   
 
(nazwa i adres Wykonawcy)                 (miejscowość i data) 
 

 OFERTA 

Gmina Czeremcha 
ul. Duboisa 14 

17-240 Czeremcha 
         

 
 Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na zorganizowanie wycieczek dla uczniów w ramach projektu „Nie tylko 
książką uczeń żyje, czyli wykorzystujemy wiedzę w praktyce” 

 
1. Oferujemy zorganizowanie wycieczek: 
 

N
r
  

Opis wycieczki 
Ilość 

uczestników 
wycieczki 

Cena za 
1 uczestni

ka 
(zł brutto) 

Cena za 
1 uczestni

ka 
(zł netto) 

Cena 
wycieczki  
(zł brutto) 

Cena 
wycieczki  
(zł netto) 

 

Część I – zorganizowanie 
czterodniowej wycieczki do 
Słowińskiego Parku 
Narodowego i okolic  

40 + 3     

 
Część II – zorganizowanie 
wyjazdu na zieloną szkołę 
do Supraśla  

22 + 2     

 

Część III –zorganizowanie 
jednodniowej wycieczki do 
Białowieskiego Parku 
Narodowego 

25 + 2     

 Razem:      

 
 
 
Oferowana cena wycieczki powinna być iloczynem ilości uczestników wycieczki i ceny za 1 uczestnika. 
 
2. Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1, w tym nie podlegamy wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust.1 i 2 uzp. 
3. Oświadczamy, iż wycieczkę zrealizujemy zgodnie z załączonym do oferty „Programem wycieczki”, 

spełniającym wszystkie warunki wymienione w rozdziale drugim SIWZ. 
4. Akceptujemy warunek, iż zapłata za wykonane zamówienie nastąpi w terminie 30 dni od daty 

przedłożenia faktury, wystawionej na zasadach opisanych we wzorze umowy. 
5. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania 



                                                               

 

 

 
 

zamówienia. 
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
8. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
9. Oferta została złożona na ................. stronach kolejno ponumerowanych od nr ....... do nr ......... 
10. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty*: 
 

a)............................................................................................................................................................ 

b)............................................................................................................................................................  

c)............................................................................................................................................................  

d)............................................................................................................................................................ 

e)............................................................................................................................................................ 

 
 
 
11. Tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

która nie będzie podlegać udostępnieniu, są następujące informacje**: 
 

a)............................................................................................................................................................ 

b)............................................................................................................................................................  

c)............................................................................................................................................................  

 

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

(podpis 
upełnomocnionego(ych)  
przedstawiciela(i) Wykonawcy) 

 
Uwaga: 
* jeżeli dołączone są kopie dokumentów, to muszą być one poświadczone przez Wykonawcę 

za zgodność z oryginałem, 
** należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron, na których znajdują się 

informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji. 

 
 
 
 


