Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020
oraz budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego – Formularz Ofertowy
do postępowania o udzielenie zamówienia nr 1

OFERTA „DOSTAWA MEBLI, WYPOSAŻENIA, POMOCY DYDAKTYCZNYCH, ZABAWEK,
SPRZĘTU TIK I MATERIAŁÓW PLASTYCZNYCH DO PRZEDSZKOLA”
Dane Wykonawcy:
Nazwa:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Siedziba:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefon/ fax:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adres e-mail:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIP:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
REGON:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę:
Cena brutto:……………………………………………………………PLN
Słownie:………………………………………………………………….PLN
W tym VAT:…………………………………………………………….PLN
Słownie:………………………………………………………………….PLN
2. Powyższą cenę wyliczyłem na „Formularzu Cenowym” (stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania
Ofertowego), który stanowi integralną część naszej oferty. Cena zawiera wszelkie koszty niezbędne
do prawidłowego wykonania całego przedmiotu zamówienia, uwzględniając przy tym wszystkie
należne opłaty i podatki.
3. Oświadczam, że oferowany asortyment posiada znak CE potwierdzający, że spełnia on
wymagania określone przez normy europejskie oraz mają dołączoną informację zawierającą nazwę
i siedzibę producenta lub importera. Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie
posiadają instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach. Ponadto
wszystkie towary stanowiące przedmiot umowy 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.
4. Oferuję dwuletnią gwarancję na meble, sprzęt i zabawki.
5. Oświadczam, że zobowiązuję się do realizacji zamówienia w terminie 14 dni od dnia podpisania
umowy.
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.
Akceptuję również możliwość zawarcia ze mną umowy na część przedmiotu zamówienia.
9. Oświadczam, że osobą składającą niniejszą ofert jest ……………………………………………… uprawniona
do reprezentacji na podstawie…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej)

