Załącznik Nr 2
do zapytania ofertowego Nr 5/09.01.01/2015

......................................................
(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY
Pełna nazwa wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Adres korespondencyjny wykonawcy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Nr tel. .................................................................... nr fax ............................................................
e-mail: ..........................................................................................................................................
Imię i nazwisko osoby / osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy- podpisania
umowy:
.......................................................................................................................................................
Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr 5/09.01.01/2015 na dostawę wyposażenia toalet,
wyposażenia kuchni oraz wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach
w ramach projektu pn. „Kolorowa edukacja przedszkolna – to dobry start w przyszłość”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w
regionach. Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie
9.1.1„Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej”
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1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z zał. Nr 1 -szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia:
Część I - za cenę brutto .................................................... zł
(słownie: ................................................................................................................................
..............................................................................................................................................),
w tym: kwota netto:…………………...............
VAT w kwocie ………………………………..
w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r.
Część II - za cenę brutto .................................................... zł
(słownie: ................................................................................................................................
..............................................................................................................................................),
w tym: kwota netto:………………….........................
VAT w kwocie ………………………………..
w terminie do dnia 28 sierpnia 2015 r.
Szczegółowe wyliczenie powyższej ceny przedstawia załącznik nr 3 – formularz cenowy
2.Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania
zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.
3.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w
zapytaniu ofertowym i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.
4.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, która stanowi zał. Nr 5 do
zapytania ofertowego i ją akceptujemy. W razie wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do
podpisania umowy na warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
5. Zapłata za wykonaną dostawę nastąpi w ciągu 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej
faktury VAT przelewem na konto wskazane na fakturze.
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Do oferty dołączono następujące dokumenty:
1. Formularz cenowy
2. Oświadczenie
3. ……………………………………….
4. ………………………………………..

…………………………………

………………………………………….

( miejscowość, data)

(Pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
do składania oświadczeń woli w jego imieniu)
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