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Załącz'ruk nr l do SIWZ

Formulan ofeńowy Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Leoncin
Ul. Fartyzantów 3' 05.155 Leoncin

WYKONAWCA:

Pipczcć Wvknnnwcv

Dane dotvczace wvkonawcv *

Imię i nazwiskoAl azi,,Ia:

Adres:

Adres pocty elektronicznej : ................

Numer telefonu:

Numer faksu:

Numer REGON:

Numer NIP: .........

*(w przypadku składanb oferty przez więej niż 1 osobę powyazy zapb nale4 powtórzyć)

Nawią7uj ąc do ogłoszenia nr KZP A.27 | .PN.3.20 1 2 z dnia 1 4.09.2012 r. o
zamówieniu publicznym na prowadzenie zajęi pozalekcyjnych w ramach projektu POKL

,, Indywidualizacja procesu nauczania i wychoh,ania uczniów klas I-III w szkołilch
podstawowych gminy Leoncin _ Z wiedzą za pan brat,,
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Projekt,,Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół''
współfinansowany przez Unię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet IX, Działanie 9.l, Podziałanie 9.1.2

oferuję/emy wykonanie' zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, następujących zajęćz

Nr części
zamówienia

Rodzaj zaięć Cena złbratto za
1 godz. zajęć*

Zadanie nr l' Zajęcia w Zespole Szkół w Leoncinie - SP w Leoncinie

cZęść nr l Zaj ęcia dla dzieci Ze specyfi c znymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym
takjłę zagr ożonych dysl eks i ą

część, nr 2 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu umieiętności matemaVcznych

częśó nr 3 Zajęcialogopedyczne dla dzięci z
zabvrzetianti rozwoi u mowy

część nr 4 Zaj ęcia s o cj oterap e uty czne i
psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami
komunikacii społecznei

częśó nr 5 Gimnastyka korekcyj n a d|a dzięci z wadami
DOSTAWY

część nr 6 Zajęcia rozwij aj ące zainteresowania
uczniów szczególnie uzdolnionych:
a) zajęcia matematy czne
b) zajęcia polonistyczne

Zadanie nr 2 Zajęcia w Zespole Szkól w Głusku - SP w Głusku

część nr 7 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym
takŻe zasr ożonych dysleksi ą

część nr 8 Zajęcia dla dzieci z trudnościami w
zdobywaniu umiej ętności matem aty czny ch

część nr 9 Zajęcia logopedyczne d|a dzieci z
zaburzenianti rozwoi u mowv

częśó nr 10 Zaj ęcia socj oterapeutyczne i
psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniallrti
komunikacii społecznei

częśó nr 1 l Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami
postawv

część, nr 12 Zajęcia rozwij ające zainteresowania
uczniów szczegó|nie uzdolnionych:
a)zaj ęcia matematyczne



KAPITAI, TUDZKI ;fi::ł"##E
Projekt ''Szkoła RÓwnych Szans - programy rozwojowe szkół''

współfinansowany pnezUnię Europejskąw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program operacyjny Kapitał Ludzki , Priorytet IX, Działanie 9.l, Podziałanie 9' l '2

Zadanie nr 3 Zajęcia w Zespole Szkół w Górkach . SP w Górkach

częśó nr 13 Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi
trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym
takie zaer ożonvch dvsleksi a

część nr 14 Zajęcia logopedyczne d|a dzieci z
zabwzeniarni rozwoi u mowy

część nr 15 Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami
postawy

Częśó nr 16 Zajęcia rozwij aj ące zainteresowania
uczniów szczegó|nie uzdolnionych:
a) zaięcie plastvczne i muzl,czne

* zadanie nr 1, w części 3, 4; zadanie nr 2, w części 9, I0; zadanb nr Ą w części 14 _ chodzi o
godziny zegarowe

1. oświadczamy,Że:

l) Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie od dnia zawarcia umowy do
31 .05 .2013  r .

f) zapozna|iśmy się z waruŃami podanymi ptzez Zamawiającego w SIWZ
i nie wnosimy do nich zadnychzastrzeŻen,

3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania
zamówienia.

4) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu
zamówieni a podany pr zęz Zamawiaj ące go,

5) uważamy się za związartych niniejszą ofertą ptzez 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.

2. w przypadku udzielenia nam zamówienia zobowią7ujemy się do zawarcia
umowy w miejscu i terminie wskazanym ptzęzZamawiającego;

3. oferta zostałazŁoŻonana.... ....... stronach.

4. Do oferty załączaInnastępujące dokumenty:

o oświadczenie o spełnieniu Warunków wynikającychzart.22 ust. 1 ustawy Pzp wg.
zał'. nr 2 SIWZ

o oświad częnie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ttst. 1 ustawy PZP wg. zał'. nr 3
SIWZ

o Dla firm _ aktualny odpis właściwego rejestru KRS lub wpis do Ęestru działalności
gospodarczej.

. Pełnomocnictwo /gdy ofertę podpisuje osoba inna niz uprawniona do reprezentowania
firmyl

. Parafowany projekt umowy
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KAPITAT TUDZKINloDm^frna!ńŃ. 
PĄekt ,,Szkoła Równych Szans - programy rozwojowe szkół''

o Inne

osoba wyzlnaczona do kontaktów zZamawiającym:

numer telefonu: . . ... numer faksu:

e-mail

Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej:

Nazwisko i imię

numer telefonu: . . ... numer faksu:

Zakres umocowania:

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenĘ składające się na ofertę nie mogąbyć ogólnie udostęnione:

Inne informacj e wykonawcy:

dn. r.

P odpis osób uprawnionych
do sWadania świadczeń woli

w imieniu Wylconmtcy oraz pieczątlra
/ pieczątki


