
ZZZeeessspppóóółłł    SSSzzzkkkóóółłł    nnnrrr   111   iiimmm...   CCC...   KKK...   NNNooorrrwwwiiidddaaa   www   ŚŚŚwwwiiidddnnniiikkkuuu  
 

 

 

 

 

 
Projekt „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę” jest współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” 

Załącznik nr 4 do regulaminu  

udzielania zamówień publicznych, których  wartość nie przekracza 

kwoty 14.000  euro 
Pieczęć firmowa wykonawcy 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

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: 

 

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:
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Projekt „Więcej wiem, więcej potrafię, więcej mogę” jest współfinansowany przez Unię Europejską 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 

L.P. Nazwa przedmiotu zamówienia Uwagi 
Ilość 

szt 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto ogółem 

 1 2 3 4 5 

1 
Stół piękny przez cały rok. 21 

aranżacji inspirowanych naturą.  
20   

2 
Przyjęcia na specjalne okazje. 

Jakimowicz-Klein Barbara  
20   

3 
Jak zastawić i udekorować stół. 

Podręczny poradnik. Kłosińska 

Kinga, Kosiba Aneta 
 

20   

4 
Savoir vivre przy stole czyli jak 

się nie najeść wstydu. Ute Witt  
10   

5 
Savoir vivre. Poradnik w pilnych 

potrzebach. Krajski Stanisław  
10   

6 
Ćwiczenia do zajęć praktycznych. 

Część 1. Wprowadzenie i 

housekeeping. S. Oparka, T. Nowicka 
 

10   

7 
Zarządzanie czasem. Poradnik dla 

mało efektywnych. 

Henryk Bieniok 
 

10   

8 
MySQL. Darmowa baza danych. 

Ćwiczenia praktyczne.  Marcin Lis, 

Anna Owczarz 
 

10   

9 
CorelDraw - czyli komputerowe 

rysowanie - samouczek dla 

nieinformatyków. Shami Reinman 
 

10   

10 

Illustrator czyli komputerowe 

projekty graficzne. Samouczek 

dla nieinformatyków. Anna 

Grędzik. Help. 

 
10   

11 
Photoshop - minisamouczek dla 

nieinformatyków Anna Owczarz. 

Help. 
 

10   

12 
Kalendarz książkowy (terminarz) 

na  2013r  
10   

SUMA 
 

 
2) Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia do dnia:  

3) Akceptujemy warunki płatności określone w zapytaniu o cenę. 

4) Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralna część ofert są: 

1/ _________________________________________________________________________ 

2/ _________________________________________________________________________ 

_____________________________                                         __________________________ 

  /miejscowość i data/                                                                          /podpis wykonawcy/ 

http://merlin.pl/Illustrator-czyli-komputerowe-projekty-graficzne-Samouczek-dla-nieinformatykow_Anna/browse/product/1,442128.html
http://merlin.pl/Illustrator-czyli-komputerowe-projekty-graficzne-Samouczek-dla-nieinformatykow_Anna/browse/product/1,442128.html
http://merlin.pl/Illustrator-czyli-komputerowe-projekty-graficzne-Samouczek-dla-nieinformatykow_Anna/browse/product/1,442128.html
http://merlin.pl/Photoshop-minisamouczek-dla-nieinformatykow_Anna-Owczarz/browse/product/1,342388.html
http://merlin.pl/Photoshop-minisamouczek-dla-nieinformatykow_Anna-Owczarz/browse/product/1,342388.html

