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Załącznik nr 2 

 

 

 
 

 

(pieczęć Wykonawcy) 

REGON ……………..  

NIP …………………. 

        

FORMULARZ OFERTY 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 tys. euro przeprowadzonego w trybie podstawowym  

na dostawę skórzanych toreb na dokumenty dla pracowników jednostek terenowych WIORiN we Wrocławiu (WAD.2601.389.2018) 

 

1. OFERUJEMY dostawę przedmiotu zamówienia spełniającego wymagania techniczne określone w zapytaniu ofertowym i szczegółowym 

opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego ) za kwotę: 

Lp Nazwa Ilość 

Cena 

jednostkowa 

netto 

[zł] 

Wartość 

netto 

[zł] 
(4 x 5) 

Stawka 

podatku 

VAT 

[%] 

 

Wartość podatku VAT 

[zł] 
((6 x 7)/100) 

Wartość brutto 

[zł] 
(6+8) 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1 Skórzana torba na dokumenty – damska  13 sztuk      

2 Skórzana torba na dokumenty – męska 
 

10 sztuk      

 Razem  x   

 

 

Ogółem brutto  :………………………………………….......…….. zł.    ( słownie złotych:……………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……) 
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2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami 

postępowania – w terminach i pod warunkami w nich określonymi. OŚWIADCZAMY, iż uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje 

do przygotowania oferty i wykonania umowy. OŚWIADCZAMY, że oferowany asortyment spełnia wszystkie stawiane wymagania. Jest 

fabrycznie nowy, nieuszkodzony, kompletne i zdatne do użytku.  

 

3. DEKLARUJEMY, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w niniejszym „FORMULARZU OFERTY” są kompletne, 

prawdziwe i rzetelne.  

 

4. AKCEPTUJEMY  termin realizacji zamówienia do 04 grudnia 2018 r. (włącznie) , termin płatności -  przelewem w ciągu 14 dni od daty 

wystawienia Zamawiającemu poprawnego dokumentu obciążającego. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji 

zamówienia po otrzymaniu zlecenia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

5. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą przez okres 14 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 

 

6. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

a) ………………………………………….. 

b) ………………………………………….. 

 

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

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

 

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

 

 Numer telefonu …………………………; numer faksu lub adres email…………………………….......; 

 

.............................................. dnia ......................   .. ……………………………………………... 
              miejscowość                                                                                                   podpis osoby upoważnionej przez Wykonawcę 

  

 


