
   Załącznik Nr 1 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 
 
..........................................................................  
pieczęć firmowa Wykonawcy 
 
W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu(DA.MP.232.29.2020) pn. „Świadczenie usług 

edukacyjnych osób dorosłych na poziomie akademickim  w ramach Wydziału Nauk o Zdrowiu 
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku na kierunku Pielęgniarstwo pierwszego i drugiego 

stopnia, Położnictwo pierwszego stopnia, Kosmetologia pierwszego stopnia”. 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………… 

pełna nazwa /firmy Wykonawcy 
z siedzibą: 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość 
 

województwo: ………………………………………………………………………………………… 
 
telefon/ telefax: …….…………………………………………………………………………………. 
 
Internet: http:// …………………………………………………………………………………………. 
 
e-mail: ……………………………….……@…………………………………….………………….... 

Nr identyfikacyjny NIP: ……………………………………………………………………………….. 
 
REGON: …………………….……….………………………………………………………………….. 
 
PESEL:…………………………………………………………………………………………………. 
 
Nr KRS/CEIDG: …………………………………………………………………………………….. 
 
reprezentowany przez: ………………..…………………….………………………………………… 

imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 

 

1. Oferujemy przyjęcie do wykonania w/w przedmiotu zamówienia, którego zakres i przedmiot 
określono w ogłoszeniu o zamówieniu(wypełnić w części/częściach na które Wykonawca składa 
ofertę w wymiarze zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia): 

 



 

Część 1 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 80 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 2 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 29 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 3 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 120 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 4 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 15 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 5 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 20 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 6 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 20 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 7 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 125 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 8 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 56 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 9 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 35 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
 



Część 10 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 85 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 11 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 26 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 12 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 30 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 13 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 15 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 14 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 55 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 15 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 25 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 16 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 25 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 17 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 20 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 18 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 25 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
 
 
 



Część 19 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 30 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 20 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 35 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 21 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 15 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 22 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 20 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 23 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 20 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 24 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 55 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 25 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 15 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 26 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 20 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 27 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 15 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
 
 
 



Część 28 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 10 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 29 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 160 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 30 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 70 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 31 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 50 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 32 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 155 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 33 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 100 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 34 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 65 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 35 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 125 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 36 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 50 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
 
 
 



Część 37 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 75 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 38 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 80 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 39 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 90 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 40 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 20 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 41 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 40 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 42 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 120 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 43 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 85 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 44 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 25 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 45 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 75 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
 
 
 



Część 46 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 10 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 47 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 45 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 48 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 45 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 49 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 135 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 50 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 30 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
Część 51 
Cena za jedną godzinę brutto ………………………………. 
Ilość godzin: 100 
W cenie ogółem brutto  za godzin zajęć: ………………………………………… 
 
 
2. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, w tym z opisem przedmiotu 

zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje 
potrzebne do prawidłowego przygotowania i złożenia oferty. 

3. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od 
terminu składania ofert zakreślonego w ogłoszeniu. 

4. Podana w ofercie cena zawiera i uwzględnia wszystkie niezbędne koszty, konieczne do 
prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. 

5. Oświadczamy, iż wykonamy przedmiot zamówienia w terminach określonych w ogłoszeniu. 
6. Przyjmujemy warunki płatności, które znajdują się we wzorze umowy.  
7. Oświadczamy, że zawarty w ogłoszeniu o zamówieniu - wzór umowy  - Dział II został przez 

nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na wyżej warunkach w nim określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
zamawiającego.  

8. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z niniejszego postępowania, iż wszystkie informacje 
zamieszczone w naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe i zgodne z prawdą. 



9. Oświadczam, iż jestem małym/średnim przedsiębiorcą.1 
10. 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.* 

11. Zamówienie zrealizujemy osobiście/przy udziale Podwykonawców*. Podwykonawcom zostanie 
powierzonewykonanie następującego zakresu zamówienia:*  
……………………………………………………………………………………………………… 

(opis zamówienia zlecanego podwykonawcy)lub* 
nazwa (firma) Podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się  
……………………………………………………………………………………………… 
 

12. Do niniejszej oferty dołączamy, jako załączniki: 
 

1).................................................................................................................. 
 
2).................................................................................................................. 
 
3)................................................................................................................. 
 
4) …………………………………………………………………………………. 
 

…………………….., dnia ............. 2020 r. 
       (miejscowość)………………………………………………………                                                                           

                                               (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela) 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

                                                 
1Odpowiednio skreślić. 
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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  
* 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). 
 


