
 

 

 

 
     

 

         (pieczęć nagłówkowa Wykonawcy) 

ZAŁĄCZNIK NR 1  
FORMULARZ OFERTY 

 
....................., dnia..................... 

 

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

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy 
 
Nawiązując do zapytania ofertowego, przesłanego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, prowadzonym przy zastosowaniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na: dostawę sprzętu 
gospodarstwa domowego  do Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie 
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze 

specyfikacją zapytania ofertowego. 
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją zapytania ofertowego 

i uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i 
zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY  wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto 
……………………… ...........................................zł (słownie złotych 
:................ ……………………………………………………………..),  

4. w tym podatek VAT w wysokości: …………………………………., (słownie: 
…………………………………………………………………………......) 
                            

Oświadczamy, że udzielamy Zamawiającemu ……………… miesięcznej gwarancji 
na wykonany przedmiot zamówienia, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. 
 
 

Lp. Nazwa Ilość 
Cena netto 
jednostkowa 

Cena brutto 
jednostkowa 

Wartość 
netto 

VAT 
% 

Wartość 
brutto 

1)  

Kuchenka 
mikrofalowa z 
grillem  

2 szt.      

2)  
Robot 
planetarny 

1 szt.      

3)  
Grill elektryczny 
2 funkcyjny  

1 szt.      

4)  Gofrownica 1 szt.      
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5)  

Wyciskarka 
wolnoobrotowa 
do owoców 

1 szt.      

6)  
Czajnik 
elektryczny 

1 szt.      

7)  Blender 1 szt.      

8)  
Chłodziarko – 
zamrażarka 

1 szt.      

9)  

Zmywarka 
gastronomiczna 
do naczyń z 
funkcją 
wyparzania 

1 szt.      

10)  
Chłodziarko 
zamrażarka  

1 szt.      

11)  
Chłodziarko - 
zamrażarka  

1 szt.      

2)  informujemy, że zapoznaliśmy się i akceptujemy warunki postępowania.  

3) oświadczamy, że: 

1. uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty, 

2. uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, 

3. w wyznaczonym terminie i miejscu dokonamy  zawarcia umowy, na warunkach 
określonych w zapytaniu ofertowym. 

4. Posiadamy uprawnienia do wykonywania działalności stanowiącej przedmiot 
zamówienia. 
5. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny. 
6. Dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 
7. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 
 
 

 
 
 
.............................. dnia ....................................... 2019r.  
 (miejscowość) 
  
 
 ..........................................  
 Oferent 

 
 
 


