
 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego na zakup podręczników nr 1/2019 
 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 

 
 
Dane Zamawiającego: 
New English School Sp. z o.o. 
ul. Dąbrowskiego 14 
35-036 Rzeszów 
NIP: 8133682592  REGON  181060102 
e- mail: rzeszow@newenglish.pl 
tel. 608 030 060 

 
Dane Wykonawcy: 
Nazwa: 
Adres: 
NIP: 
REGON: 
Telefon: 
e-mail: 
 
 
Przedmiot oferty : 
Przedmiotem oferty jest dostarczenie podręczników z języka angielskiego do nauki metodą 
SPEAK YOUR MIND na poziomy A1, A2 w ramach projektu „Czas na angielski dla Ciebie”. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.3 
Podnoszenie kompetencji osób w obszarze TIK i języków obcych. 
 
Szczegółowy zakres zamówienia: 
 

a) Zakup 264 podręczników z języka angielskiego do nauki metodą SPEAK YOUR MIND 
(Units ½) na poziom A1;  

b) Zakup 264 podręczników z języka angielskiego do nauki metodą SPEAK YOUR MIND 
(Units 3/4) na poziom A2; 

c) Zakup 108 podręczników z języka angielskiego do nauki metodą SPEAK YOUR MIND 
(Units 5/6) na poziom A2 . 

 
 
 



 
 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
 

Oferta cenowa : 
Oferuję wykonanie usługi za cenę brutto wynoszącą: 
 

Rodzaj usługi 

 
Proponowana cena 
brutto za 1 sztukę 

 

Ilość  Cena brutto za  
wymaganą ilość 

1    
podręcznik z języka angielskiego 
do nauki metodą SPEAK YOUR 
MIND (Units ½) na poziom A1 

 264  

podręcznik z języka angielskiego 
do nauki metodą SPEAK YOUR 
MIND (Units ¾) na poziom A2 

 264  

podręcznik z języka angielskiego 
do nauki metodą SPEAK YOUR 
MIND (Units 5/4) na poziom A2 

 108  

Łącznie  

 
Oświadczam, że: 
- zaoferowana cena uwzględnia wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w związku 
z udzieleniem zamówienia w tym dostarczenia zamówienia do siedziby Zamawiającego. 
- zamówienie zrealizuję w ustalonym terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym tj. 
30.11.2019 r. 
- oferuję przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami i warunkami opisanymi w formularzu 
zapytania ofertowego.  
- uważam się za związanego oferta przez okres 30 dni od dnia złożenia oferty. 
 
 
 
………………………..,dnia………………                  ………………………………………… 
                                                                                                  podpis osoby uprawnionej do  
                                                                                                   reprezentowania Wykonawcy1, 
                                                                                                            pieczątka firmowa 
 
Do oferty zostały dołączone następujące załączniki: 
Należy wyliczyć wszystkie załączniki 
 
Załącznik nr 1 ................................................... 
Załącznik nr 2 ................................................... 
Załącznik nr 3 ................................................... (...) 

                                                
1 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem 


