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........................................................                                                                                                                                                                                         

/pieczęć wykonawcy/  

 

NIP………………………….REGON………………….. 

 

Nr telefonu………………….Nr faksu…………………..       e-mail......................................... 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn.: 

 

DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNYCH W RAMACH 

PROJEKTU „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III 

szkoły podstawowej” 
 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie do 17 dni licząc od dnia zawarcia 

umowy  

   
 
Cena ofertowa brutto  za wykonanie całego przedmiotu zamówienia wynosi : ……………………….……… zł. 

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………...) 

w tym podatek VAT w łącznej kwocie  ……………..………… zł. (słownie: ………………………….………… zł.  

Na cenę ofertową składają się ceny jednostkowe poszczególnych artykułów, wg. załącznika nr 1 do Formularza 

ofertowego – Tabeli elementów.   
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Oświadczam, że cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym 

wszystkie koszty dostawy pomocy dydaktycznych do siedziby Zamawiającego, wszelkie 

należne opłaty i podatki, koszt załadunku i rozładunku sprzętu, wymagane prawem podatki           

i opłaty, w tym podatek VAT  i wszystkie inne zobowiązania bez których należyte wykonanie 

zamówienia byłoby niemożliwe. 

 
Jednocześnie oświadczam, że jestem związany z ofertą na okres 30 dni licząc od dnia 

złożenia oferty.  

Oferowany przedmiot zamówienia jest w całości fabrycznie nowy, sprawny technicznie 

oraz nie obciążony prawami na rzecz osób trzecich.  

Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielam 36 - miesięcznej gwarancji.  

 

Oświadczam, że najpóźniej przed podpisaniem protokołu odbioru sprzętu dostarczę 

wszelkich wymaganych certyfikatów i dokumentów, o których mowa w Szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia i Tabeli elementów stanowiącej załącznik do Formularza 

ofertowego.  

Oświadczam, że przed odbiorem mebli i sprzętu rehabilitacyjnego dostarczę odpowiednie 

certyfikaty potwierdzające dopuszczenie tych przedmiotów do użytkowania w placówkach 

szkolnych.  

 

Oświadczam, że zamówienie zamierzam realizować siłami własnymi / przy pomocy 

podwykonawców*, którym zamierzam powierzyć część zamówienia, tj.: 

........................................................................................  

 

* - niepotrzebne wykreślić 

Do oferty załączamy następujące dokumenty :  

1. .................................................................... 

2. ..................................................................... 

3. ..................................................................... 

4. ..................................................................... 

5. ..................................................................... 

6. ..................................................................... 

7. ..................................................................... 

8. ..................................................................... 
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9. ..................................................................... 

10. .................................................................... 

11. .................................................................... 

 

 
    

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

/imię i nazwisko/                                                                    /miejscowość, data/   

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy 

 
 
 

 

 


