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Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz Ofertowy  
 

1. Dane Wykonawcy:  
 

Nazwa:  

 

Siedziba:  
 

Telefon/ fax:  
 

Adres e-mail:  

 

NIP:  
 

REGON:  
 

 

2. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia dla: 
 

ORGANIZACJI SZATNI ZG. Z ZASADĄ UNIWERSALNEGO PROJEKTOWANIA, ZAKUPU: 

ZESTAWU MEBLI DO 2 SAL GŁÓWNYCH I 2 SYPIALNI; WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO;  
2 WÓZKÓW 6-OOBOWYCH; ZABAWEK I ARTYKUŁÓW PLASTYCZNYCH, WYPOSAŻENIA  

DO ORGANIZACJI POSIŁKÓW, POMOCY DO PROWADZENIA OPIEKI NAD DZIEĆMI DLA 

ŻŁOBKA ŻYRAFY W PNIEWACH (GM. PNIEWY), WRAZ Z DOSTAWĄ I MONTAŻEM NA 
MIEJSCU, ZGODNIE Z PRZEDSTAWIONĄ W ZAŁĄCZNIKU NR 2 SPECYFIKACJĄ. 

Cena brutto:  
PLN 

Słownie:  

PLN 

W tym VAT:  
PLN 

Słownie:  
PLN 

Zobowiązuję się do realizacji 

zamówienia w terminie do: 
__ __ -__ __ - __ __ __ __                                         (dd-mm-rok) 

Udzielam gwarancji na cały 
oferowany asortyment  

w okresie: 
(w przypadku różnych okresów 
gwarancji dla poszczególnego rodzaju 
asortymentu, do oceny brany będzie 
najkrótszy wskazany okres gwarancji 
danego asortymentu)  

 

 
3. Powyższą cenę wyliczyłem na podstawie „Formularza Przedmiotowego” (stanowiącego Załącznik nr 

2 do Zapytania Ofertowego), który stanowi integralną część naszej oferty. Cena zawiera wszelkie 

koszty niezbędne do prawidłowego wykonania całego przedmiotu danej części zamówienia, 

uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i podatki.  
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4. Oświadczam, że oferowany asortyment posiada odpowiednie certyfikaty, atesty i deklaracje 

zgodności, a także jest wykonany zgodnie z obowiązującymi normami jakości i bezpieczeństwa 

właściwymi dla placówek oświaty oraz jest dopuszczony do użytkowania dla małych dzieci.  

5. Wszystkie towary stanowiące przedmiot zamówienia są zaprojektowane i wykonane w sposób 

minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich 

użytkowania przez dzieci i spełniają wymagania funkcjonalne, uwzględniające potrzeby oraz 

ograniczenia grupy wiekowej, dla której są przeznaczone.  

6. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 

akceptując wszystkie postanowienia w nim zawarte oraz uzyskałem konieczne informacje i 

wyjaśnienia do przygotowania oferty.  

7. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

8. Oświadczam, że wybór mojej oferty nie stanowi zobowiązania do zawarcia ze mną umowy.  

9. Oświadczam, że osobą składającą niniejszą ofert jest ……………………………………………………………… 

uprawniona do reprezentacji na podstawie ……………………………………………………………………………… 

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

 

 
 

 
………………………………………………………  

(podpis i pieczęć osoby uprawnionej) 
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