Białystok, dn. 28.09 2017 r.

WEZWANIE
do złożenia oferty dodatkowej
Dotyczy: Zapytania ofertowego na prowadzanie zajęć dodatkowych dla dzieci oraz zajęć Szkoły Rodziców w
ramach projektu: „Rozwijaj się w przedszkolu” współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego
na lata 2014-2020.

Bractwo Cerkiewne Św. Atanazego Brzeskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 13,
15-762 Białystok informuję, iż na realizację Zajęć dodatkowych dla dzieci z Języka angielskiego
wpłynęły trzy oferty o najniższej takiej samej cenie. W związku z tym Zamawiający nie może
dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, dlatego wzywa niżej wymienionych Wykonawców do
złożenia oferty dodatkowej:
1. Akademia Nauki Emilia Karolina Seroka, ul. Legionowa 14/16, 15-099 Białystok
Oferowana cena brutto za realizacje 200 h zajęć z języka angielskiego- 11 000,00 zł
2. Weronika

Włostowska-

Zdanowicz,

ul.

Brzeska

2/3,

15-867

Białystok

Oferowana cena brutto za realizacje 200 h zajęć z języka angielskiego- 11 000,00 zł
3. Anna Rutkowska Usługi Edukacyjne Musical Babies, ul. Rakietowa 23, 15-684 Białystok
Oferowana cena brutto za realizacje 200 h zajęć z języka angielskiego- 11 000,00 zł
Wykonawcy składając ofertę dodatkową nie mogą zaoferować ceny wyższej niż zaoferowane w
złożonych ofertach.
Ofertę dodatkową należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym opatrzonym pieczątka i
podpisem w formie emaliowej lub osobiście w kopercie z napisem:
„Oferta dodatkowa na prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci-Język angielski w ramach
projektu „Rozwijaj się w przedszkolu” z pieczęcią firmową.
Oferty dodatkowe należy składać na adres Zamawiającego: Bractwo Cerkiewne Św. Atanazego
Brzeskiego w Białymstoku, ul. Antoniuk Fabryczny 13, 15-762 Białystok
Adres strony internetowej , na której Zamawiający zamieścił wezwanie i formularz oferty dodatkowej:
www.przedszkoleaniolki.pl
Termin złożenia ofert dodatkowych: 03 października 2017 r. godz.12:00
Termin otwarcia ofert dodatkowych: 03 października 2017 godz.13:30

Załącznik nr 1-Formularz oferty dodatkowej

………………………. dnia…………………

Nazwa adres Wykonawcy
Imię i nazwisko/ Nazwa
……………………………………………………………………………………………………………
Adres
……………………………………………………………………………………………………………
NIP………………………………………… REGON …………………………………………………..
NR rachunku bankowego …………………………………………………………………………..
Telefon/e-mail …………………………………………………………………………………

OFERTA DODATKOWA
Do
Bractwa Cerkiewnego Św. Atanazego Brzeskiego
w Białymstoku,
ul. Antoniuk Fabryczny 13,
15-762 Białystok
W odpowiedzi na wezwanie do złożenia oferty dodatkowej w prowadzonym w trybie rozeznania
rynku Zapytaniu ofertowym na Prowadzanie zajęć dodatkowych dla dzieci oraz zajęć Szkoły
Rodziców w ramach „Rozwijaj się w przedszkolu” nr projektu: WND-RPPD.03.01.01-20-0013/15,
oświadczam/y, iż:
1. oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę w wysokości:
a) Zajęcia z języka angielskiego -200 h za łączną cenę ................................ zł brutto, słownie:
.............................................................................. zł, w tym należny podatek VAT;

2. uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i podatki, materiały, pomoce i sprzęt niezbędny
do realizacji zajęć

3. akceptuję/emy warunek, iż zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi w terminie 7 dni od daty
wystawienia prawidłowego rachunku/faktury
4. oświadczam, iż w pozostałym zakresie oferta jest zgodna z ofertą złożoną w przedmiotowym
postępowaniu do dnia 22.09.2017 r.
………………………..…………….
(czytelny podpis osoby upoważnionej)

