
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Z.Sz.Goł.26.38.2020 – formularz oferty 

 

………….…………………… 
     /miejscowość, data/ 

Dostawca: 

Nazwa Pełna………………………………………………......................…. 

Adres Dostawcy……………………………………………..............……...... 

NIP………………………REGON……………........telefon/Fax ……….............. 

e-mail………………………………………………...............................................… 
 

lub pieczęć firmy 

 

OFERTA  
 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

im. Aleksandra Świętochowskiego w Gołotczyźnie 

Gołotczyzna, ul. Ciechanowska 18b 

06 – 430 Sońsk  

UWAGA ! 
Formularz wypełnia w całości i podpisuje upoważniony przedstawiciel Wykonawcy/Dostawcy. 

 

KRS/Nr wpisu do rej. dział. gosp. .................................................................................................... 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego na „sukcesywne dostawy środków 

czystości” przedstawiam/y ofertę na wykonanie zamówienia  
 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę: 

 

1) za cenę netto ........................ zł (słownie: ………………………………………………………… 

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

2) VAT: .................... zł (słownie: ........................................................................................................ 

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

3) za cenę brutto .......................... zł (słownie …................................................................................. 

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

Oświadczam, że: 

 

1. Zdobyłem/liśmy niezbędne informacje dotyczące realizacji zamówienia oraz do przygotowania  

i złożenia oferty. 

2. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w 

szczególności: wszystkie podatki, koszty pracownicze, koszty transportu, itp. 

3. Oświadczam/y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert 

i deklarujemy wykonanie zamówienia w terminach określonych w zapytaniu  ofertowym tj.: od 

01.02.2021 r.  do 31.01.2022 r. 

4. Oświadczamy, że spełniamy wszystkie wymagania zawarte w Zapytaniu o cenę i przyjmujemy 

je bez zastrzeżeń. 

 
 

 



 

 

5. Oświadczam/y, że oferowane przez nas środki czystości będą odpowiadały warunkom 

zawartym w zapytaniu ofertowym i w FORMULARZU CENOWYM, będą zaopatrzone w deklaracje 

zgodności lub inne dokumenty dopuszczające obrót oferowanych artykułów na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej a nadto gwarantujemy realizowanie dostaw zgodnie z wymogami 

sanitarnymi.  

 

6. Bez zastrzeżeń przyjmujemy projekt umowy i w przypadku wygrania przetargu deklarujemy 

gotowość jej podpisania w terminie i na warunkach określonym przez Zamawiającego. 

 

7. Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z treścią „zapytania ofertowego” i nie wnoszę/simy do niej 

zastrzeżeń oraz oświadczamy, że w mojej/naszej ofercie nie została zastosowana cena 

dumpingowa i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z art. 5-17 ustawy z 

dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r., poz.1010, 1649). 

  
 

 

 

Załączniki do oferty: 

1)   Formularz cenowy – załącznik nr 1, 

2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania o cenę 

   –   załącznik nr 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Data ...............................       Pieczątka i podpis Dostawcy 
 

 

 

 

 

 

 

 


