
                                                                                                         Załącznik nr 5 do SWZ
SM-FN-AD.220.3.2.2021

…..............................................
 Miejscowość, data            

FORMULARZ OFERTOWY
1. Dane Wykonawcy  

________________________________________________________________________
(nazwa firmy, adres/dopuszcza się pieczęć firmową)

_____________________ __________________________  ____________________
(adres e-mailowy)  adres skrzynki ePUAP (NIP/KRS) 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
(numer konta)

reprezentowany przez:

________________________________________________________________________
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji/upoważnienie lub pełnomocnictwo)

2. Cena oferty i pozostałe kryteria podlegające ocenie
W  odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  klasycznego  w  trybie
podstawowym bez przeprowadzania negocjacji  na  dostawę umundurowania  dla Straży Miejskiej
Miasta Lublin w 2021 r. - 13 części  zgodnie ze Specyfikacją Warunków Zamówienia  (dalej „SWZ”)
oferuję:  

Część
zamó
wienia

Nazwa
elementu

umundurowa
nia

Ilość Cena
jedn.
netto

Cena
jedn.

brutto

Łączna
cena brutto

(dane z
kolumny 3X

cena z
kolumny 5)

ŁĄCZNA CENA BRUTTO 
ZA CAŁĄ CZĘŚĆ

ZAMÓWIENIA

TERMIN
DOSTAWY

(w liczbie
dni)

OKRES
GWARANCJI
(w miesiącach)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Czapka
służbowa
okrągła

14 szt
…................................. PLN

słownie................................

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

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

............................................Czapka letnia
typu

sportowego
37 szt

2

Kurtka zimowa
długa ¾ z
podpinką

11 szt

…................................. PLN

słownie................................

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

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

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

Kurtka
uniwersalna z

podpinką
15 szt

3
Kamizelka
służbowa 

21 szt

…..................................PLN

słownie................................

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

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

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



4 Rękawiczki 11 par

…..................................PLN

słownie................................

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

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

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

5

Pas główny 49 szt

…..................................PLN

słownie................................

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

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

............................................Pasek
skórzany wąski

15 szt

6 Pas taktyczny 7 szt

…..................................PLN

słownie................................

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

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

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

7

Skarpety
zimowe

225
par

…..................................PLN

słownie................................

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

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

............................................
Skarpety letnie

930
pary

8

Mundur
specjalny:

kurtka
specjalna

49 szt

…..................................PLN

słownie................................

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

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

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

Mundur
specjalny:

spodnie długie
specjalne 

122 szt

9
Spodnie

krótkie typu
bermudy

14 par

…..................................PLN

słownie................................

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

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

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

10

Buty letnie typu
półbuty

damskie/męski
e

61 par

…..................................PLN

słownie................................

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

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

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

Półbuty
wyjściowe, 

typ garniturowy
7 par

11 Buty do
munduru

specjalnego

43
pary

…..................................PLN

słownie................................



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

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

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

12 Buty zimowe 14 par

…..................................PLN

słownie................................

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

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

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

13 Buty na rower 12 par

…..................................PLN

słownie................................

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

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

............................................
Należy wypełnić tabelę w zakresie części zamówienia, które obejmuje oferta. Zaleca się, aby rubryki z częściami

zamówienia, których oferta nie dotyczy przekreślić

3. Oświadczam, że niżej wskazanym Podwykonawcom zostanie powierzona część zamówienia
obejmująca:

część zamówienia (wskazać zakres) nazwa/firma i adres Podwykonawcy 

4. Oświadczam, że:
1. Jestem/nie jestem podatnikiem podatku VAT (niewłaściwe skreślić)
2. Każdorazowo poinformuję Zamawiającego o zmianie numeru konta wskazanego w pkt 1.
3. W  cenie  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty  wykonania  zamówienia,  a  w

szczególności koszty transportu, opłat celnych i podatkowych.
4. Szczegółowo  zapoznałem  się  z  SWZ,  w  tym  w  szczególności  z  opisem  przedmiotu

zamówienia  i  wzorem  umowy  i  nie  wnoszę  w  stosunku  do  nich  żadnych  uwag,  a  w
przypadku wyboru niniejszej oferty podpiszę umowę zgodnie ze wzorem umowy.

5. Jestem związany niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.

........................................................
podpis  osoby/osób upoważnionych do  

występowania w imieniu Wykonawcy


