
 

Zał. nr 1 . do Zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

        / pieczęd  firmy /              

Dane dotyczące Wykonawcy: 
Zarejestrowana nazwa ( firma ) Wykonawcy: 
....................................................................................................................................................... 
Zarejestrowany adres ( siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego: 
 ul. ………………………………..   kod: …………………… miejscowośd …………………………….. 
powiat: …………………………………..   województwo: …………………………………………….. 
Nr telefonu/ nr faksu ............................................  
e- mail: ……………………………@................................. 
NIP...................................................  Regon......................................................... 
Osoba/osoby upoważniona/ne do podpisania umowy: ………………………………………….. 
Adres do korespondencji: …………………………………………………………………………………… 
Osoba do kontaktów: ………………………………………………………………………………………… 
Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest 
następującą osoba:  
   imię i nazwisko …………………………………………………………………………………........... 
   stanowisko       …………………………………………………………………………………………… 
tel. / faks         …………………………………………………………………………………………… 
W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na realizację zamówienia publicznego o 

wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości   30 000 euro w oparciu o zasadą 

konkurencyjności dla zadania pn.: 

„Dostawę pomocy dydaktycznych, logopedycznych i sensorycznych dla Szkoły Podstawowej im. św. 

Jana Kantego w Wojniczu” 

uwzględniając zakres, warunki i wymagania podane przez Zamawiającego, składamy niniejszą ofertę: 

na część…….. 

1. Po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia oraz uzyskaniu wszystkichniezbędnych informacji  

a) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówieniadla część…….. za:  

cenę brutto ……………………….. zł brutto (słownie: ……………………………. zł), 

- cenę netto: …….…………………………………. zł (słownie:…………………………………zł), 

podatek VAT  w wysokości ….. % stanowi kwotę …………..………………… zł (słownie: 

……………………………………………..zł).  

b) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówieniadla część…….. za:  

cenę brutto ……………………….. zł brutto (słownie: ……………………………. zł), 

- cenę netto: …….…………………………………. zł (słownie:…………………………………zł), 



 

podatek VAT  w wysokości ….. % stanowi kwotę …………..………………… zł (słownie: 

……………………………………………..zł).  

c) oferujemy wykonanie przedmiotu zamówieniadla część…….. za:  

cenę brutto ……………………….. zł brutto (słownie: ……………………………. zł), 

- cenę netto: …….…………………………………. zł (słownie:…………………………………zł), 

podatek VAT  w wysokości ….. % stanowi kwotę …………..………………… zł (słownie: 

……………………………………………..zł).  

Wartośd zamówienia obliczona na podstawie cen jednostkowych podanych w szczegółowym 

formularzu asortymentowo- cenowym stanowiącym zał. nr 5 do Zapytania ofertowego.  

 

*właściwe podkreślid 

 

3. Oświadczam (oświadczamy)*, że w cenie oferty zawarte są wszystkie koszty, które są konieczne do 

właściwego wykonania przedmiotu zamówienia i jakie poniesie  Zamawiający w przypadku wyboru 

niniejszej oferty. 

4. Oświadczam (oświadczamy)*, że zamówienie zostanie wykonane w terminie wymaganych przez 

Zamawiającego. 

5.    Oświadczam (oświadczamy)*, że załączony wzór umowy został przeze mnie   (przez nas) 

zaakceptowany bez zastrzeżeo i w przypadku udzielenia mnie (nam)* zamówienia  obowiązuję się 

(zobowiązujemy się)* do zawarcia  umowy w sprawie zamówienia publicznego w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

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

( pieczęd  i czytelne podpisy osób uprawnionych   
do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika ) 

…………………………………….. 

     (miejscowośd i data) 


