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ZAŁĄCZNIK NR 1 

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY 

 
 

Wykonawca: ………………………………………… 

 

…………………………………………………………                              ……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, NIP: )                                                                                (pieczęć Wykonawcy) 

 

reprezentowany przez:  

 

………………………………………………………………………..……………………..……………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

tel., fax, adres e-mail: ....................................................................................................................................... 

NIP:…………………………………………………………………………………………………………… 

REGON:………………………………………………………………………………………………………. 

Nr rachunku…………………………………………………………………………………………………… 

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………………………… 

 

w odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert  

Część 1 - Przeprowadzenie studiów podyplomowych na kierunku BIG DATA - przetwarzanie i analiza 

dużych zbiorów danych. 

Część 2- Przeprowadzenie studiów podyplomowych  na kierunku DATA SCIENCE - algorytmy, 

narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data dla kadry dydaktycznej Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku.  

Zamówienie zostało podzielone na 2 części. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną część 

zamówienia ( tj. na jedną albo na wszystkie części zamówienia). W związku z tym każdą 

wyspecyfikowaną część należy traktować jako oddzielny przedmiot zamówienia (oddzielne 

zamówienie). 

 

Zadanie realizowane w ramach projektu „Podniesienie jakości kształcenia w odpowiedzi na potrzeby 

społeczno-gospodarcze” POWR.03.05.00-00-z050/18,  współfinansowanego z EFS, w ramach Programu 

Operacyjnego POWER, działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.  
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składam/y niniejszą ofertę:                                                 

 

 

Wykonawca oświadcza, że: 

1. Miejscem realizacji studiów jest: 

Część 1:   

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

……………………………………….. 

(należy wpisać dokładny adres głównego miejsca realizowania zajęć) 

 

 

 

 

Nr części  

Przedmiot zamówienia 

 
 Cena brutto za 1 

uczestnika studiów 

MBA (za 2 semestry)  
 

W tym stawka 

podatku VAT 

lub zwolnienie z VAT 

(ZW) 

Łączna wartość brutto za 2 

uczestników studiów 

podyplomowych  

( za dwa semestry)  

 

 a b c d 

 

1 Przeprowadzenie studiów 

podyplomowych na 

kierunku BIG DATA - 

przetwarzanie i analiza 

dużych zbiorów danych. 

 

 

I semestr  

………………  zł 

II semestr  

………………  zł 

 

…….. ………………  zł 

 

2 Przeprowadzenie studiów 

podyplomowych  na 

kierunku DATA SCIENCE 

- algorytmy, narzędzia i 

aplikacje dla problemów 

typu Big Data. 

 

 

I semestr  

………………  zł 

II semestr  

………………  zł 

 

…….. ………………  zł 
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Część 2:   

 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

……………………………………….. 

(należy wpisać dokładny adres głównego miejsca realizowania zajęć) 

 

Wykonawca oświadcza, że: 

 
 

1. Zapoznał się z warunkami podanymi przez Zamawiającego 

w Zaproszeniu do złożenia oferty i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń; 

 

2. Uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia; 

 

3. Podana w ofercie cena zawiera i uwzględnia wszystkie niezbędne koszty, konieczne do 

prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia; 

 

4. Nie jest prowadzone wobec niego postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwa skarbowe; 

5. Posiada zdolność techniczną i sytuację finansową pozwalającą na rzetelną i terminową 

realizację zamówienia; 

6. Posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie przeprowadzenia studiów 

podyplomowych zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 

dnia 20 lipca 2018 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, ze zm.) oraz być uprawnionym do 

prowadzenia studiów podyplomowych w wyżej określonym zakresie. 
7. Posiada doświadczenie w organizacji studiów podyplomowych z zakresu „BIG DATA - 

przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych” (zrealizował co najmniej 4 edycje studiów 

podyplomowych z tego kierunku) (dotyczy części  1). 

8. Posiada doświadczenie w organizacji studiów podyplomowych z zakresu „DATA SCIENCE - 

algorytmy, narzędzia i aplikacje dla problemów typu Big Data” (zrealizował co najmniej 4 edycje 

studiów podyplomowych z tego kierunku) (dotyczy - części 2).  

9. Zapoznał się z Klauzulą informacyjną dla wykonawcy na podstawie art. 13 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  (RODO), zamieszczoną w Zaproszeniu 

do składania ofert; 

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. 
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11. Wszystkie informacje podane w niniejszej ofercie i załącznikach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

12. Wykonawca związany jest z ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.  

 

 

 

 

 

………............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r. ……………….…………………………… 

(miejscowość)                              (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy ) 

 
 

 

 


