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 (pieczęć Wykonawcy) 

 

REGON …………….. 

NIP ………………….                     Załącznik nr 2 
 

FORMULARZ OFERTY 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości poniżej 30 tys. euro prowadzonego w trybie podstawowym na wykonanie i dostawę 

mebli biurowych dla Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu (WAD.2601.302.2015) 

 

1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia i dostawę zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym opisanym w Załączniku nr 1 

(uwzględniające wszystkie koszty realizacji) poniższego asortymentu i ilości: 

Lp Nazwa produktu Opis produktu 

Wymiary zew. 

dł./szer./wys. 

[cm] 

Kolor 
Ilość 

Szt. 

Cena 

netto 

[zł] 

Wartość 

netto 

[zł] 

Wartość 

brutto [zł] 

Miejsce 

dostawy 

1. 

Szafa biurowa 

Szafa wysoka zamknięta z 5- półkami na segregatory, drzwi z 

zamkami patentowymi. Elementy otwierane wyposażone w 

uchwyty (Rys. nr 1) 

80/40/185 

Buk  

2       

Lwówek Śl., ul 

Zwycięzców 24 Biurko 

Z półką na klawiaturę, szafką (z prawej strony) i szufladami 

zamykane na zamek patentowy. Szuflady na prowadnicach 

metalowych, zabezpieczone przed wypadaniem. Elementy 

otwierane wyposażone w uchwyt (Rys. nr 2) 

135/65/75 1       

Biurko 

komputerowe 

Z szufladą na klawiaturę i wnęką na jednostkę centralną 

komputera (Rys. nr 3) 
80/60/75 1       

2. 

Szafa biurowa 

Szafa wysoka zamknięta  z 5- półkami na segregatory, drzwi 

z zamkami patentowymi. Elementy otwierane wyposażone w 

uchwyty (Rys. nr 1) 

80/40/185 
Orzech 

ciemny 

1       
Kłodzko, ul. 

Kościuszki 3  

Szafa ubraniowa  
Szafa 2 drzwiowa z zamkiem i uchwytami, 1 półka górna i 

drążek na wieszaki ubraniowe (Rys. nr 4) 
80/60/185 1       
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Lp Nazwa produktu Opis produktu 

Wymiary zew. 

dł./szer./wys. 

[cm] 

Kolor 
Ilość 

Szt. 

Cena 

netto 

[zł] 

Wartość 

netto 

[zł] 

Wartość 

brutto [zł] 

Miejsce 

dostawy 

Szafa biurowa 

2/3 

Regał 2/3 zamknięty z  półkami na segregatory, drzwi z 

zamkami patentowymi. Elementy otwierane wyposażone w 

uchwyt.   

80/40/110 1       

Biurko  

komputerowe 

Z szufladą na klawiaturę i wnęką na  jednostkę centralną 

komputera (Rys. nr 3) 
80/65/75 1       

3. 

Półka regał 

ścienny 
Półka wisząca  otwarta z bokami  120/30/35 

Klon 

Vancouver 

2       

Oddział 

Wrocław ul. 

Zwycięska 4 

Kontenerek 

mobilny 

Kontener na kółkach z 4 szufladami na prowadnicach 

metalowych, zabezpieczone przed wypadaniem z zamkiem 

(patentowym) centralnym oraz uchwytami (Rys. nr 9) 

45/50/70 1       

Biurko Biurko proste z półką na klawiaturę   (Rys. nr 14) 140/65/75 1       

Przystawka 
Przystawka półokrągła na 1 nodze stalowej dostawiana do 2 

biurek opisanych poniżej. 
130/50        

Biurko 

Z półką na klawiaturę z szafką (z prawej strony) i szufladami 

zamykane na zamek patentowy. Szuflady na prowadnicach 

metalowych, zabezpieczone przed wypadaniem. Elementy 

otwierane wyposażone w uchwyty (Rys. 2) 

135/65/75 2       

Wieszak Wieszak z 4-wieszakami (Rys. nr 6) 60/20/140   1       

4. 

Szafa biurowa 

Szafa na segregatory zakryta z 5 półkami, drzwi z zamkiem 

patentowym, drzwi wyposażone w uchwyty. (Rys. nr 1) + 

Nadstawka na 2 półki segregatorów 

80/40/185   

Olcha górska  

2       

Ząbkowice ul. 

1-go Maja 15D 
Szafa biurowa 

Szafa wąska na segregatory, zakryta z 5 półkami, drzwi z 

zamkiem wyposażone w uchwyty. + Nadstawka o wysokości 

45cm 

40/40/185  1       

Szafa 

Regał z półkami 3 górne otwarte, 2 dolne zamknięte z 

zamkiem patentowym, drzwi wyposażone w uchwyty.   (Rys. 

nr 5). Nadstawka o wysokości 45 cm. 

80/40/185   1       
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Lp Nazwa produktu Opis produktu 

Wymiary zew. 

dł./szer./wys. 

[cm] 

Kolor 
Ilość 

Szt. 

Cena 

netto 

[zł] 

Wartość 

netto 

[zł] 

Wartość 

brutto [zł] 

Miejsce 

dostawy 

5. 

Biurko z 

podstawką na 

monitor 

Z półką na klawiaturę z szafką i szufladami zamykane na 

zamek patentowy. Szuflady zamykane na prowadnicach 

metalowych, zabezpieczone przed wypadaniem. Elementy 

otwierane wyposażone w uchwyt + podstawka pod monitor 

o wymiarach 21/26/20 (Rys. nr 2) 

135/65/75 

Klon 

naturalny 

2       

Wałbrzych, ul. 

Słowackiego 

23D  

Regał niski 
Szafka na segregatory z 2 drzwiami przesuwnymi z zamkiem 

patentowym i uchwytami (Rys. nr 7) 
130/40/120 1       

Kontenerek 

mobilny 

Kontener z 3 szufladami zamykanymi na zamek patentowy. 

Szuflady na prowadnicach metalowych, zabezpieczone przed 

wypadaniem z uchwytami. (Rys. nr 9) 

65/40/45 1       

Stolik narożny Stolik do biurka 1/4 koła (Rys. nr 8) 60/60/75 1       

Biurko 

komputerowe 

Biurko z półką na klawiaturę i półką na na jednostkę 

centralną komputera (Rys. nr 3) 
120/60/75 1       

Szafka łącznik 

Komoda z 3 szufladami po prawej stronie (na prowadnicach 

metalowych, zabezpieczonych przed wypadaniem), w środku 

szafka z 2 półkami zakryta, po lewej stronie półki 

narożnikowe otwarte zaokrąglone  (Rys. 11) 

130/45/75 1       

6. 

Regał z 

drzwiami 

przesuwnymi 

Szafa z drzwiami przesuwnymi z 5 półkami na segregatory 

zamykany na zamek patentowy  + uchwyty (Rys. nr 10) 
130/40/185 

Limba 

1       

Świdnica Śl. ul. 

Wałbrzyska 25-

27 

Regał wysoki  
Szafa z 5 półkami na segregatory, 2 dolne półki zamykane na 

zamek patentowy + uchwyty, 3 górne otwarte. (Rys.nr 5) 
80/40/185 2       

Szafka mała Szafka z 2 półkami zamykane, 2 drzwi z uchwytami 80/40/75 1       

Szafka  Szafka z 2 półkami z  1 drzwiami i uchwytem 40/40/75 1       

Biurko 

komputerowe 

Z szufladą na klawiaturę i półką na  jednostkę centralną 

komputera (Rys. nr 3) 
80/65/75 1       
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Lp Nazwa produktu Opis produktu 

Wymiary zew. 

dł./szer./wys. 

[cm] 

Kolor 
Ilość 

Szt. 

Cena 

netto 

[zł] 

Wartość 

netto 

[zł] 

Wartość 

brutto [zł] 

Miejsce 

dostawy 

Komoda 3-

części. 

Komoda z 3 szufladami po lewej stronie (na prowadnicach 

metalowych, zabezpieczonych przed wypadaniem), w środku 

szafka z 2 półkami zakrytymi, po prawej stronie półki 

narożnikowe otwarte zaokrąglone (Rys. 11) 

130/40/750 1       

Wieszak Typu płotek z 4 haczykami z półką na górze (Rys. nr 6) 65/25/140 1     
 

  

7. 

Biurko  

Biurko z 2 części ustawione w kształcie litery "L" z dostawką 

opisaną poniżej po prawej stronie, wnętrze blatu zaokrąglone 

(Rys. nr 12)  

140/110/65/75 

Cynamonowa 

akacja 

1       

Złotoryja           

ul. Miła 8 

Regal aktowy 

niski 

Dostawka do biurka - szafka na segregatory z 2 półkami z  

drzwiami przesuwnymi z uchwytami (Rys. nr 7) 
80/35/75 1       

Kontenerek 

mobilny 

Kontener na kółkach z 4 szufladami na prowadnicach 

metalowych, zabezpieczone przed wypadaniem z zamkiem 

(patentowym) centralnym oraz uchwytami. (Rys. nr 9) 

45/50/70 1       

Szafa aktowa   
Szafa na segregatory 3 półki zakryte, drzwi szklane 

wyposażone w uchwyty, 
40/40/145 1       

Szafa aktowa 

wysoka  

Szafa na segregatory 3 półki dolne zakryte, drzwi z zamkiem 

patentowym, wyposażone w uchwyty, 2 górne półki drzwi 

szklane z uchwytami 

80/40/185 1       

Szafa aktowa  
Szafa na segregatory 3 półki zakryte, drzwi z zamkiem 

patentowym, wyposażone w uchwyty  
80/40/145 1       

Stolik 

okolicznościowy 

Blat stolika w kształcie elipsy o wym. 60x80 cm, podstawa - 

płyty pełne  (Rys. nr 15) 
60/80/65 1       

Krzesła do 

stolika 

Konstrukcja drewniana, siedzisko (min. wym. szer. 45cm, 

głęb. 43cm,)  w kolorze  brązu, oparcie tapicerowane lub 

drewniane 

wys. oparcia 

100, wys. 

siedziska 45 
2       

8. 

Regał 1/2 
Szafka na segregatory 2 dolne półki z zamkiem i uchwytem, 2 

górne półki - witryna 
40/40/155 

Wiśnia 

1       Wrocław ul. 

Piłsudskiego 

15-17 Szafa biurowa 
Szafa zamknięta z 4 półkami na segregatory z zamkami 

patentowymi. Elementy otwierane wyposażone w uchwyty. 
80/40/155 1       
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Lp Nazwa produktu Opis produktu 

Wymiary zew. 

dł./szer./wys. 

[cm] 

Kolor 
Ilość 

Szt. 

Cena 

netto 

[zł] 

Wartość 

netto 

[zł] 

Wartość 

brutto [zł] 

Miejsce 

dostawy 

Regał 
Regał zamknięty z 4 półkami na segregatory z zamkami 

patentowymi. Elementy otwierane wyposażone w uchwyty. 
80/40/145 1       

Wieszak Typu „płotek” z 3 haczykami bez półki górnej (Rys nr 6) 
 szer.45, wys. 

140 
1       

Biurko Biurko proste  (Rys nr 14) 70/70/75 
Klon 

naturalny 
1       

Szafka 

kuchenna 

wisząca  

Szafka 2 drzwiowa z uchwytami (dolnymi), wewnątrz 2 półki 80/30/60 

Limba 

1       

Szafka 

kuchenna 

wisząca  

Szafka 1 drzwiowa z uchwytem (dolnym),  wewnątrz 2 półki 40/30/60 1       

Szafka 

kuchenna 

stojąca 

Szafka 2 drzwiowa z uchwytami (górnymi), wewnątrz 2 

półki, bez blatu górnego. 
80/55/85 2       

Szafka 

kuchenna 

stojąca 

Szafka 1 drzwiowa z uchwytem (górnym), wewnątrz 2 półki, 

bez blatu górnego. 
40/55/85 1       

Razem   x 

 

 

Za kwotę ogółem brutto:………………………………………….......…….. zł.  

(słownie: złotych:…………………………………………………………………………………) 

 

w tym należny podatek VAT .......................................zł.  

(słownie złotych:…………………………………………………………………………………) 
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2. Oświadczamy iż : 

a) dostarczony wyrób spełnia warunki opisane w Zapytaniu ofertowym, 

b) akceptujemy termin wykonania zamówienia tj. 4 tygodni od daty podpisania umowy  

c) akceptujemy termin i formę płatności – 14 dni  przelewem. 

d) akceptujemy pozostałe warunki określone w projekcie  umowy i zobowiązujemy się do jej niezwłocznego podpisania w wypadku wybrania naszej oferty 

 

3. Adres Wykonawcy, na który należy kierować korespondencję w trakcie postępowania: 

 

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

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

 

Numer telefonu …………………………; numer faksu………………………………………………………………………………………………; 

 

......................................... dnia ........................... ..............   

                          ………………………… 

Miejscowość    data     podpis Oferenta 

 


