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Załącznik nr 2 

Pieczęć firmowa wykonawcy 

FORMULARZ OFERTOWY 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe  dotyczące  sprzedaży i dostawy odzieży służbowej 

dla uczestników zajęć gastronomicznych oraz uczniów odbywających staż zawodowy 

(gastronomiczny, hotelarski i logistyczny) w ramach realizacji projektu „Mistrzostwo w 

zawodzie kluczem do sukcesu” (Nr RPLU.12.04.00-06-0044/16) w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, dofinansowanego 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY 

a) firma:     _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

b) REGON: _________________________________________ 

c) kod, miejscowość, województwo, powiat: 

_______, __________________________, ________________________, 

___________________ 

d) ulica, nr domu, nr lokalu: ______________________________________, ________, ____ 

e) internet: http:// __________________________ pl    e-mail: _________________@______ 

f) numer kierunkowy: __________ tel. ___________________ fax._____________________ 
 

2) Data sporządzenia oferty: _____________________________ 
 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia: 

2)  

Cena oferty netto /bez podatku VAT/:_________________________________ 

(należy określić cyfrowo i słownie w PLN) 

Słownie: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Należny podatek VAT: _____________________________________ 

(należy określić cyfrowo i słownie w PLN) 

Słownie: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Cena oferty brutto /z podatkiem VAT/:___________________________________________ 

(należy określić cyfrowo i słownie w PLN) 

Słownie: ___________________________________________________________________ 

Zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 

L.P. 
Nazwa przedmiotu 

zamówienia 
Uwagi Ilość 

Cena jednostkowa 

zł brutto 

Wartość 

zł brutto ogółem 

 1 3 4 5 6 

1 Komplet odzieży  65   
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służbowej dla 

gastronomów 

2 Komplet odzieży 

służbowej dla 

hotelarzy 

 10 
  

3 Komplet odzieży 

służbowej dla 

logistyków 

 15 
  

RAZEM    

Razem  

3) Zobowiązujemy się realizować zamówienie w okresie  do 10 dni od daty podpisania 

umowy. 

4) Akceptujemy warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

5) Oświadczamy, że: 

a) czujemy się związani ofertą 30 dni od dnia otwarcia ofert. Bieg terminu związania 

ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, dzień ten jest 1 

(pierwszym) dniem terminu związania ofertą 

b) zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do 

niego jakichkolwiek  zastrzeżeń,  

c) potwierdzamy, że nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej , tego 

samego postępowania, 

d) wzór Umowy załączony do zapytania ofertowego akceptujemy bez zastrzeżeń 

i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do jej podpisania w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

e) dostawy zrealizujemy transportem własnym i na swój koszt do siedziby 

Zamawiającego,  

f) wyszczególnione w złożonej ofercie ceny jednostkowe pozostaną niezmienne przez 

okres trwania umowy,  

g) oświadczam, że realizacji przedmiotu zamówienia nie zamierzam / zamierzam 

(niepotrzebne skreślić) powierzyć Podwykonawcy w części: 

………………………………………………………………………………………… 

 

Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralna część ofert są: 

1/ Oświadczenie dotyczące braku powiązań. 

2/ _________________________________________________________________________ 

3/ _________________________________________________________________________ 

4/ _________________________________________________________________________ 

 

_____________________________                                         __________________________ 

  /miejscowość i data/                                                                          /podpis wykonawcy/ 
 

 


