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

                          (miejscowość, data) 

 

 

Gmina Wierzbica , 

ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica                                              

 

 

Formularz zapytania ofertowego 

1.  Nazwa Wykonawcy:…………………………………………………………………….……………… 

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

2. Adres Wykonawcy:………………………………………………………………………..……………. 

3.  NIP……………………………………… 

4.  REGON………………………………… 

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

- Przeprowadzenie dla 4 osób kursu/studiów podyplomowych „Trening funkcjonalny” w pracy z 

uczniem ze specyficznymi trudnościami. 

Cenę netto:………………………………… zł 

Słownie zł…………………………………..zł 

Podatek VAT……………………………….zł  

Słownie zł……………………….………….zł 

Cenę brutto:……………….………………..zł 

Słownie zł……………………….………….zł 

- Przeprowadzenie dla 2 osób kursu/studiów podyplomowych z gimnastyki korekcyjnej 

Cenę netto:………………………………… zł 

Słownie zł…………………………………..zł 

Podatek VAT……………………………….zł  

Słownie zł……………………….………….zł 

Cenę brutto:……………….………………..zł 

Słownie zł……………………….………….zł 

- Przeprowadzenie dla 1 osoby studiów podyplomowych z logopedii 

Cenę netto:………………………………… zł 

Słownie zł…………………………………..zł 

Podatek VAT……………………………….zł  



 

2 
 

 

Słownie zł……………………….………….zł 

Cenę brutto:……………….………………..zł 

Słownie zł……………………….………….zł 

- Przeprowadzenie dla 3 osób kursu/studiów podyplomowych  z socjoterapii 

Cenę netto:………………………………… zł 

Słownie zł…………………………………..zł 

Podatek VAT……………………………….zł  

Słownie zł……………………….………….zł 

Cenę brutto:……………….………………..zł 

Słownie zł……………………….………….zł 

- Przeprowadzenie dla 2 osób kursu/studiów podyplomowych z surdopedagogiki 

Cenę netto:………………………………… zł 

Słownie zł…………………………………..zł 

Podatek VAT……………………………….zł  

Słownie zł……………………….………….zł 

Cenę brutto:……………….………………..zł 

Słownie zł……………………….………….zł 

- Przeprowadzenie 2 osób kursu/studiów podyplomowych z tyflopedagogiki 

Cenę netto:………………………………… zł 

Słownie zł…………………………………..zł 

Podatek VAT……………………………….zł  

Słownie zł……………………….………….zł 

Cenę brutto:……………….………………..zł 

Słownie zł……………………….………….zł 

- Przeprowadzenie dla 1 osoby kursu/studiów podyplomowych z oligofrenopedagogiki 

Cenę netto:………………………………… zł 

Słownie zł…………………………………..zł 

Podatek VAT……………………………….zł  

Słownie zł……………………….………….zł 

Cenę brutto:……………….………………..zł 

Słownie zł……………………….………….zł 

- Przeprowadzenie dla 1 osoby studiów podyplomowych z biologii 

Cenę netto:………………………………… zł 
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Słownie zł…………………………………..zł 

Podatek VAT……………………………….zł  

Słownie zł……………………….………….zł 

Cenę brutto:……………….………………..zł 

Słownie zł……………………….………….zł 

- Przeprowadzenie dla 1 osoby kursu/studiów podyplomowych z administrowania sieci 

informatycznej 

Cenę netto:………………………………… zł 

Słownie zł…………………………………..zł 

Podatek VAT……………………………….zł  

Słownie zł……………………….………….zł 

Cenę brutto:……………….………………..zł 

Słownie zł……………………….………….zł 

- Przeprowadzenie dla 2 osób studiów podyplomowych z terapii pedagogicznej 

Cenę netto:………………………………… zł 

Słownie zł…………………………………..zł 

Podatek VAT……………………………….zł  

Słownie zł……………………….………….zł 

Cenę brutto:……………….………………..zł 

Słownie zł……………………….………….zł 

 

6. Deklaruję ponadto 

a) termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.06.2018 r. 

b) warunki płatności: 14 dni od dnia wystawienia faktury 

c) personel wykonawcy oddelegowany do zamówienia: 

a) Wykonawca posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do przeprowadzenia 

wyżej wymienionych usług 
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7. Oświadczam, że: 

- po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia nie wnosimy do niego zastrzeżeń, 

- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach określonych      

  w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  

 

……………………………………………….. 
Data i podpis osoby uprawnionej 

……………………………………………….. 
                           pieczęć wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


