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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr  2/2021 

 

Wzór formularza oferty 
......................................................... 

 

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

 

……………………………………. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

Nawiązując do ogłoszonego zamówienia w trybie „zapytania ofertowego” na: dostawę 

Materiałów biurowych oraz terapeutycznych; Wyposażenia sal terapeutycznych; 

Wyposażenia AGD; Mebli i akcesoriów kuchennych; Dostawa środków czystości; Mebli 

przedszkolnych. dla  Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego HEN w Rzeszowie. 

Zamówienie oferujemy wykonanie zamówienia, stosując niżej wymienione stawki: 

Zadanie 

częściowe 

nr 

Cena oferty 

1 cena  za wykonanie zadania nr 1: Materiały biurowe oraz terapeutyczne wynosi 

kwotę netto 

 ....................... zł (słownie: ............................................................................. zł), 

 natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%, 

wynosi kwotę brutto 

....................... zł (słownie: ............................................................................. zł). 

Termin realizacji: do 14 dni od daty podpisania umowy 

Okres gwarancji minimum 12 miesięcy 

Akceptujemy warunki płatności zgodne z wzorem umowy 

2 cena  za wykonanie zadania nr 2: Dostawa zestawu do Terapii Integracji 

Sensorycznej wynosi kwotę netto 

 ....................... zł (słownie: ............................................................................. zł), 

 natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%, 

wynosi kwotę brutto 

....................... zł (słownie: ............................................................................. zł). 

Termin realizacji: do 30 dni od daty podpisania umowy 

Oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rękojmi licząc od daty odbioru na okres: 

  □24 miesiące             □36 miesięcy  □48 miesięcy  
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Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole. 

 

Akceptujemy warunki płatności zgodne z wzorem umowy 

3 cena za wykonanie zadania nr 3: Wyposażenie sal terapeutycznych wynosi kwotę 

netto 

 ....................... zł (słownie: ............................................................................. zł), 

 natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%, 

wynosi kwotę brutto 

....................... zł (słownie: ............................................................................. zł). 

Termin realizacji: do 30 dni od daty podpisania umowy 

Oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rękojmi licząc od daty odbioru na okres: 

  □24 miesiące             □36 miesięcy  □48 miesięcy  

Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole. 

 

Akceptujemy warunki płatności zgodne z wzorem umowy 

4 cena za wykonanie zadania nr 4: Wyposażenie AGD wynosi kwotę netto 

 ....................... zł (słownie: ............................................................................. zł), 

 natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%, 

wynosi kwotę brutto 

....................... zł (słownie: ............................................................................. zł). 

Termin realizacji: do 30 dni od daty podpisania umowy 

Oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rękojmi licząc od daty odbioru na okres: 

  □24 miesiące             □36 miesięcy  □48 miesięcy  

Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole. 

 

Akceptujemy warunki płatności zgodne z wzorem umowy 

5 cena za wykonanie zadania nr 5: Akcesoria kuchenne wynosi kwotę netto 

 ....................... zł (słownie: ............................................................................. zł), 

 natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%, 

wynosi kwotę brutto 

....................... zł (słownie: ............................................................................. zł). 

Termin realizacji: do 30 dni od daty podpisania umowy 

Oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rękojmi licząc od daty odbioru na okres: 
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  □24 miesiące             □36 miesięcy  □48 miesięcy  

Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole. 

 

Akceptujemy warunki płatności zgodne z wzorem umowy 

6 cena za wykonanie zadania nr 6: Wyposażenie kuchni wynosi kwotę netto 

 ....................... zł (słownie: ............................................................................. zł), 

 natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%, 

wynosi kwotę brutto 

....................... zł (słownie: ............................................................................. zł). 

Termin realizacji: do 30 dni od daty podpisania umowy 

Oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rękojmi licząc od daty odbioru na okres: 

  □24 miesiące             □36 miesięcy  □48 miesięcy  

Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole. 

 

Akceptujemy warunki płatności zgodne z wzorem umowy 

7 cena za wykonanie zadania nr 7: Meble i standardowe wyposażenie sal wynosi 

kwotę netto 

 ....................... zł (słownie: ............................................................................. zł), 

 natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%, 

wynosi kwotę brutto 

....................... zł (słownie: ............................................................................. zł). 

Termin realizacji: do 30 dni od daty podpisania umowy 

Oświadczamy, że udzielamy gwarancji i rękojmi licząc od daty odbioru na okres: 

  □24 miesiące             □36 miesięcy  □48 miesięcy  

Należy zaznaczyć znakiem X właściwe pole. 

 

Akceptujemy warunki płatności zgodne z wzorem umowy 

8 cena za wykonanie zadania nr 8: Dostawa środków czystości wynosi kwotę netto 

 ....................... zł (słownie: ............................................................................. zł), 

 natomiast wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ......%, 

wynosi kwotę brutto 
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....................... zł (słownie: ............................................................................. zł). 

Termin realizacji: do 14 dni od daty podpisania umowy 

Okres gwarancji minimum 12 miesięcy 

Akceptujemy warunki płatności zgodne z wzorem umowy 

 

1) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej zasadami postępowania, 

2) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w zapytaniu 

ofertowym 

3) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy, który został zawarty w załączniku do 

zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 

umowy na zawartych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

4) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO
1)

 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu.* 
• W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego 

dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 

14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 

5) Nazwa podwykonawcy i zakres rzeczowy, któremu  Wykonawca zamierza powierzyć  

  wykonanie części przedmiotu zamówienia lub całości przedmiotu zamówienia. 

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy 

   

   

* Wypełnić jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawstwo  

6) załącznikami do niniejszej oferty są: 

  

  

  

inne ................................................................. . 

Załączniki do oferty: 

a) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych - załącznik nr 3 

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, 

c) Opisy oferowanego sprzętu, urządzeń, akcesoriów, materiałów zawierające parametry 

techniczne. 

d) Szczegółową wycena zawierająca ceny jednostkowe brutto za poszczególne 

pozycje składających się na całość zadania 

Dane kontaktowe Wykonawcy:    
 

Pełna nazwa wykonawcy zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS:  

…………………………………………………………….. 

Osoba do kontaktu:…………………………... 

telefon ........................................ 
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e-mail: ....................................... 

NIP: ........................................... 

 

 

dnia          

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy
 


