
 
  

Załącznik nr 1 do SWZ – oświadczenie wykonawcy - formularz wspólny dla wszystkich CZĘŚCI 

znak sprawy: CKZiU.34.2.02.2022 
  

OFERTA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji 
 

Zamawiający: 
 

Powiat Będziński ul. Jana Sączewskiego 6 – Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Będzinie (CKZiU w Będzinie)   

 
Nazwa zamówienia: 

Przeprowadzenie kursów i szkolenia dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i 
Ustawicznego w Będzinie dla zadania: „Zdobywanie przez uczniów dodatkowych uprawnień 

zwiększających ich szanse na rynku pracy” 
w ramach projektu pn.: „ZAGŁĘBIOWSKIE KROKI KU PRZYSZŁOŚCI etap III – wsparcie dla CKZiU 

w Będzinie” 

  
 

Wykonawca: 
(należy wpisać pełną nazwę i adres Wykonawcy oraz NIP) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

NIP:_______________________________ REGON:______________________________ 

tel.: __________________ faks: _____________________  

adres skrzynki ePUAP: ______________________________________________________ 

adres poczty elektronicznej (e-mail):  ___________________________________________ 

Wpis do właściwego rejestru lub wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej (podać właściwe, przy wpisie do rejestru nazwę rejestru i nr w rejestrze): 

___________________________________________________________________________ 

Wykonawca jest mikro / małym / średnim przedsiębiorcą* 

Składając ofertę na Przeprowadzenie kursów i szkolenia dla uczniów Centrum Kształcenia 
Zawodowego i Ustawicznego w Będzinie dla zadania: „Zdobywanie przez uczniów 
dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy” w ramach projektu pn.: 
„ZAGŁĘBIOWSKIE KROKI KU PRZYSZŁOŚCI etap III – wsparcie dla CKZiU w Będzinie” 

oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, w tym we wzorze umowy stanowiącym Załącznik 2 do Specyfikacji 
Warunków Zamówienia, które niniejszym akceptuję i szczegółowo podaję warunki oferty: 



- 2 - 

 

CZĘŚĆ I 

Kurs prawa jazdy kat. B 

poz. 1 cena jednostkowa brutto kursu dla jednego uczestnika  =_____________ zł 

(słownie: _______________________________________________________________ zł) 
 

CENA OFERTY brutto = poz. 1 x 26 osób  = ___________________ zł 

(słownie:_______________________________________________________________ zł) 

w tym podatek od towarów i usług (VAT):    ___________________ zł 

(słownie:_________________________________________________________________ zł) 

Wartość usługi bez kwoty podatku  _________________zł. 
 
Jednocześnie oświadczam, że udzielam po zakończeniu kursu/szkolenia konsultacji przez 
okres (właściwe zaznaczyć): 
 

 1 miesiąca po zakończeniu kursu/szkolenia, 
 2 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia, 
 3 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia. 

 
Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do upływu terminu określonego  
w  rozdziale 15 Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Powierzę podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (należy wskazać 
części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 
oraz podać firmy podwykonawców): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Informuję Zamawiającego, że wybór oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego.  
Nazwa (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego**: 
___________________________________________________________________________ 

 

CZĘŚĆ II 

Kurs obsługi wózka widłowego 

poz. 1 cena jednostkowa brutto kursu dla jednego uczestnika  =_____________ zł 

(słownie: _______________________________________________________________ zł) 
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CENA OFERTY brutto = poz. 1 x 20 = ___________________ zł 

(słownie:_______________________________________________________________ zł) 

w tym podatek od towarów i usług (VAT):    ___________________ zł 

(słownie:_________________________________________________________________ zł) 

Wartość usługi bez kwoty podatku  _________________zł. 
 
Jednocześnie oświadczam, że udzielam po zakończeniu kursu/szkolenia konsultacji przez 
okres (właściwe zaznaczyć): 
 

 1 miesiąca po zakończeniu kursu/szkolenia, 
 2 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia, 
 3 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia. 

 
Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do upływu terminu określonego  
w rozdziale 15 Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Powierzę podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (należy wskazać 
części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 
oraz podać firmy podwykonawców): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Informuję Zamawiającego, że wybór oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego.  
Nazwa (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego**: 
___________________________________________________________________________ 

 

CZĘŚĆ III 

Kurs dietetyki 

poz. 1 cena jednostkowa brutto kursu dla jednego uczestnika  =_____________ zł 

(słownie: _______________________________________________________________ zł) 
 

CENA OFERTY brutto = poz. 1 x 10 osób = ___________________ zł 

(słownie:_______________________________________________________________ zł) 

w tym podatek od towarów i usług (VAT):    ___________________ zł 

(słownie:_________________________________________________________________ zł) 
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Wartość usługi bez kwoty podatku  _________________zł. 
 
Jednocześnie oświadczam, że udzielam po zakończeniu kursu/szkolenia konsultacji przez 
okres (właściwe zaznaczyć): 

 

 1 miesiąca po zakończeniu kursu/szkolenia, 

 2 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia, 

 3 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia. 

 
Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do upływu terminu określonego  
w rozdziale 15 Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Powierzę podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (należy wskazać 
części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 
oraz podać firmy podwykonawców): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
Informuję Zamawiającego, że wybór oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego.  
Nazwa (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego**: 
___________________________________________________________________________ 

 

CZĘŚĆ IV 

 Kurs pilota wycieczek 

poz. 1 cena jednostkowa brutto kursu dla jednego uczestnika  =_____________ zł 

(słownie: _______________________________________________________________ zł) 
 

CENA OFERTY brutto = poz. 1 x 2 osoby = ___________________ zł 

(słownie:_______________________________________________________________ zł) 

w tym podatek od towarów i usług (VAT):    ___________________ zł 

(słownie:_________________________________________________________________ zł) 

Wartość usługi bez kwoty podatku  _________________zł. 
 
Jednocześnie oświadczam, że udzielam po zakończeniu kursu/szkolenia konsultacji przez 
okres (właściwe zaznaczyć): 
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 1 miesiąca po zakończeniu kursu/szkolenia, 
 2 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia, 
 3 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia. 

 
Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do upływu terminu określonego  
w rozdziale 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Powierzę podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (należy wskazać 
części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 
oraz podać firmy podwykonawców): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Informuję Zamawiającego, że wybór oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego.  
Nazwa (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego**: 
___________________________________________________________________________ 

 

CZĘŚĆ V 

 Kurs aplikacji internetowych 

poz. 1 cena jednostkowa brutto kursu dla jednego uczestnika  =_____________ zł 

(słownie: _______________________________________________________________ zł) 
 

CENA OFERTY brutto = poz. 1 x 9 = ___________________ zł 

 
(słownie:_______________________________________________________________ zł) 

w tym podatek od towarów i usług (VAT):    ___________________ zł 

(słownie:_________________________________________________________________ zł) 

Wartość usługi bez kwoty podatku  _________________zł. 
 
Jednocześnie oświadczam, że udzielam po zakończeniu kursu/szkolenia konsultacji przez 
okres (właściwe zaznaczyć): 
 

 1 miesiąca po zakończeniu kursu/szkolenia, 
 2 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia, 
 3 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia. 
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Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do upływu terminu określonego  
w rozdziale 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Powierzę podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (należy wskazać 
części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 
oraz podać firmy podwykonawców): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Informuję Zamawiającego, że wybór oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego.  
Nazwa (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego**: 
___________________________________________________________________________ 

CZĘŚĆ VI 

Kurs stylizacji paznokci 

poz. 1 cena jednostkowa brutto kursu dla jednego uczestnika  =_____________ zł 

(słownie: _______________________________________________________________ zł) 

 

CENA OFERTY brutto = poz. 1 x 4 = ___________________ zł 

(słownie:_______________________________________________________________ zł) 

w tym podatek od towarów i usług (VAT):    ___________________ zł 

(słownie:_________________________________________________________________ zł) 

Wartość usługi bez kwoty podatku  _________________zł. 

 

Jednocześnie oświadczam, że udzielam po zakończeniu kursu/szkolenia konsultacji przez 
okres (właściwe zaznaczyć): 

 

 1 miesiąca po zakończeniu kursu/szkolenia, 

 2 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia, 

 3 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia. 

 

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do upływu terminu określonego  
w rozdziale 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Powierzę podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (należy wskazać 
części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 
oraz podać firmy podwykonawców): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Informuję Zamawiającego, że wybór oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania u 
Zamawiającego obowiązku podatkowego.  

Nazwa (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego**: 

___________________________________________________________________________ 

 

CZĘŚĆ VII 

Kurs fotografii ślubnej 

poz. 1 cena jednostkowa brutto kursu dla jednego uczestnika  =_____________ zł 

(słownie: _______________________________________________________________ zł) 

 

CENA OFERTY brutto = poz. 1 x 10 = ___________________ zł 

(słownie:_______________________________________________________________ zł) 

w tym podatek od towarów i usług (VAT):    ___________________ zł 

(słownie:_________________________________________________________________ zł) 

Wartość usługi bez kwoty podatku  _________________zł. 

 

Jednocześnie oświadczam, że udzielam po zakończeniu kursu/szkolenia konsultacji przez 
okres (właściwe zaznaczyć): 

 

 1 miesiąca po zakończeniu kursu/szkolenia, 

 2 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia, 

 3 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia. 

 

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do upływu terminu określonego  
w rozdziale 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Powierzę podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (należy wskazać 
części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 
oraz podać firmy podwykonawców): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Informuję Zamawiającego, że wybór oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego.  

Nazwa (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego**: 

___________________________________________________________________________ 

 

CZĘŚĆ VIII 

Kurs SEP 

poz. 1 cena jednostkowa brutto kursu dla jednego uczestnika  =_____________ zł 

(słownie: _______________________________________________________________ zł) 

 

CENA OFERTY brutto = poz. 1 x 5 = ___________________ zł 

(słownie:_______________________________________________________________ zł) 

w tym podatek od towarów i usług (VAT):    ___________________ zł 

(słownie:_________________________________________________________________ zł) 

Wartość usługi bez kwoty podatku  _________________zł. 

 

Jednocześnie oświadczam, że udzielam po zakończeniu kursu/szkolenia konsultacji przez 
okres (właściwe zaznaczyć): 

 

 1 miesiąca po zakończeniu kursu/szkolenia, 

 2 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia, 

 3 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia. 

 

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do upływu terminu określonego  
w rozdziale 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Powierzę podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (należy wskazać 
części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 
oraz podać firmy podwykonawców): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Informuję Zamawiającego, że wybór oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego.  

Nazwa (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego**: 

___________________________________________________________________________ 

 

CZĘŚĆ IX 

Kurs diagnostyki silnika z układem zasilania COMMON RAIL 

poz. 1 cena jednostkowa brutto kursu dla jednego uczestnika  =_____________ zł 

(słownie: _______________________________________________________________ zł) 

 

CENA OFERTY brutto = poz. 1 x 5 = ___________________ zł 

(słownie:_______________________________________________________________ zł) 

w tym podatek od towarów i usług (VAT):    ___________________ zł 

(słownie:_________________________________________________________________ zł) 

Wartość usługi bez kwoty podatku  _________________zł. 

 

Jednocześnie oświadczam, że udzielam po zakończeniu kursu/szkolenia konsultacji przez 
okres (właściwe zaznaczyć): 

 

 1 miesiąca po zakończeniu kursu/szkolenia, 

 2 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia, 

 3 miesięcy po zakończeniu kursu/szkolenia. 

 

Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą do upływu terminu określonego  
w rozdziale 15 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
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Powierzę podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia (należy wskazać 
części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom 
oraz podać firmy podwykonawców): 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Informuję Zamawiającego, że wybór oferty będzie/nie będzie* prowadzić do powstania  
u Zamawiającego obowiązku podatkowego.  

Nazwa (rodzaj) usługi, której świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego**: 

___________________________________________________________________________ 

 

1. Oświadczam/my, że zrealizuję/my zamówienie zgodnie z SWZ i Projektem Umowy (załącznik nr 2 

do SWZ) oraz w terminie wskazanym w SWZ. 

2. Oświadczam/my, że zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający  w 

przypadku wyboru niniejszej oferty na zasadach wynikających z projektu umowy. 

3. Oświadczam/my, że akceptuję/emy zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w SWZ i w 

Instrukcji użytkownika miniportalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf   

zawierającej wiążące Wykonawcę informacje związane z korzystaniem z miniPortalu w 

szczególności opis sposobu składania/zmiany/wycofania oferty w niniejszym postępowaniu. 

4. Oświadczam/my, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach od nr ........................do 

nr ......................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty 

zawarte na pozostałych stronach Oferty są jawne. (W przypadku utajnienia oferty Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt. 2 

ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji). 

5. Uważam/my się za związanego/nych niniejszą ofertą do okresu wskazanego w SWZ. 

6. Oświadczam/my, że zawarte w Specyfikacji Warunków Zamówienia projektowane postanowienia 

umowy (Projekt umowy) zostały przeze mnie/przez nas zaakceptowane i zobowiązuję/my się w 

przypadku wybrania mojej/naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w nich warunkach w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Osobą uprawnioną do merytorycznej współpracy i koordynacji w wykonywaniu zamówienia ze strony 

Wykonawcy jest: …………………….……………………………………………..………....… nr telefonu 

………………………………….………,    e-mail: …………………………………………………..…… 

8. Oświadczam/my, że wypełniłem/liśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.  

9. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczamy, iż wszystkie załączone do oferty dokumenty i 

złożone oświadczenia opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień składania ofert (art. 297 kk).  

https://miniportal.uzp.gov.pl/InstrukcjaUzytkownikaSystemuMiniPortalePUAP.pdf


- 11 - 

 

10. Do oferty załączam następujące dokumenty: 

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

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

 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.  

        ………………………………………… 

        (podpis) 

Oferta winna być złożona w formie elektronicznej lub  

w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

przez osobę/y upoważnione do reprezentowania Wykonawcy 

 

* wypełnia Wykonawca poprzez podanie danych lub zaznaczenie właściwej informacji. 

**        wypełnia Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy lub 

Podwykonawcom. 
1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
2) 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). 

 

 


