
 
  

 
 

 

26.1.2019 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

…………………………………………… 
      /Pieczęć Wykonawcy/ 

 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
  

 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na:  

Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu „Przedszkola Marzeń” 
dofinansowanego ze środków  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 

 

 
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................... 

Siedziba Wykonawcy:.................................................................................................... 

Nr tel Wykonawcy: ............................................................................................... 

Nr fax Wykonawcy|:………………………………………………………………….. 

E-mail Wykonawcy:………………………………………………………………….. 

REGON Wykonawcy:.................................................................................................... 

NIP Wykonawcy: ........................................................................................................... 

Osoba do kontaktu z Zamawiającym:……………………………………………….. 

Nr tel…………………………e-mail……………………………………. 

 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego dla przedmiotowego zamówienia: oferujemy wykonanie 

zamówienia zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 

jej załącznikami nr 1a – 1c  szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia za cenę: 

Część I       Pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych „Daję słowo” 

 Cena ofertowa netto ...................................................................................... PLN  

 Cena ofertowa brutto ...................................................................................... PLN  



 
  

 
 

 

26.1.2019 

 oświadczamy, że udzielamy gwarancji na okres: …………...m-cy 

 

oświadczamy, że (zaznaczyć tylko i wyłącznie jeżeli dotyczy): 

 wybór złożonej przez nas oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

UWAGA: tylko i wyłącznie w przypadku zaznaczenia powyższego pola należy poniżej wskazać nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego u Zamawiającego i jego/jej wartość bez kwoty podatku 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Część II      Pomoce dydaktyczne do zajęć terapii ręki „Zręczne dłonie-zręczny umysł” 

 

 Cena ofertowa netto ...................................................................................... PLN  

 Cena ofertowa brutto ...................................................................................... PLN  

 oświadczamy, że udzielamy gwarancji na okres: …………...m-cy 

 

oświadczamy, że (zaznaczyć tylko i wyłącznie jeżeli dotyczy): 

 wybór złożonej przez nas oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 

UWAGA: tylko i wyłącznie w przypadku zaznaczenia powyższego pola należy poniżej wskazać nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego u Zamawiającego i jego/jej wartość bez kwoty podatku 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Część III   Pomoce dydaktyczne do zajęć edukacyjnych  rozwijających kompetencje 
językowe  

 

 Cena ofertowa netto ...................................................................................... PLN  

 Cena ofertowa brutto ...................................................................................... PLN  

 oświadczamy, że udzielamy gwarancji na okres: …………...m-cy 

 

oświadczamy, że (zaznaczyć tylko i wyłącznie jeżeli dotyczy): 

 wybór złożonej przez nas oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług 



 
  

 
 

 

26.1.2019 

UWAGA: tylko i wyłącznie w przypadku zaznaczenia powyższego pola należy poniżej wskazać nazwę 
(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania 
obowiązku podatkowego u Zamawiającego i jego/jej wartość bez kwoty podatku 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez 30 dni od upływu terminu 

składania ofert. 

 Oświadczamy, iż zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ustalenia 

dotyczące treści umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w 

przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach 

przedstawionych w specyfikacji, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

zamawiającego. 

 Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty 

zawarcia umowy. 

 Wykonam(y) przedmiotowe zamówienie samodzielnie / podwykonawcom 

zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia (niepotrzebne 

skreślić): 

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

 
 
 
 
…………………..dnia……………………..2019 r. 

                                                                                          
………………………………..……………………………. 
  (pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania 
  Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu) 


