
Za cznik nr 1
__________________________
(piecz  adresowa Wykonawcy)

FORMULARZ CENOWO – OFERTOWY

My, ni ej podpisani ......................................................................................................................

dzia aj c w imieniu i na rzecz ......................................................................................................

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

NIP ............................................................... REGON …………………......……………..........

Numer telefonu…………………………..…… /faksu ……………………..........……..............

W odpowiedzi na og oszone zapytanie na „Dostaw  i monta  wyposa enia budynku
szaletu miejskiego i budynku sanitarno-szatniowego, zlokalizowanych na terenie
obj tym projektem p.n.: Rewitalizacja miejscowo ci W chock – etap I”, sk adamy ofert
na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie okre lonym w zapytaniu ofertowym.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cen :

L.p. Wyposa enie Ilo  szt. Cena
netto szt.

Cena
brutto szt.

Warto
brutto

1. Lustro 13
2. Podajnik na papier toaletowy 8
3. Podajnik na r czniki 9
4. Dozownik na myd o w p ynie 13
5. Kosz na mieci 16
6. Suszarka elektryczna do r k 4
7. Suszarka elektryczna do w osów 2
8. Wieszak 21
9. Szczotka do wc 8
10. awka szatniowa 4
11. Wieszak szatniowy 4
12. Apteczka 2
13. Wózek do sprz tania 2
14. Piktogramy 6
15. Tabliczki informacyjne 5
16. Koszt monta u

Warto  netto dostawy z monta em ................................. z
(s ownie: ............................................................................................................................ z )
Warto  brutto dostawy z monta em ................................. z
(s ownie: ............................................................................................................................ z )

2.  O wiadczamy, e zapoznali my si  z opisem przedmiotu zamówienia i uznajemy si  za
zwi zanych okre lonymi w nim postanowieniami i zasadami post powania.

3. Zobowi zujemy si  do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu
ofertowym.



4. O wiadczamy, e zapoznali my si  z postanowieniami umowy, która stanowi za cznik nr
2 do zapytania, akceptujemy je i zobowi zujemy si  do zawarcia umowy na warunkach
okre lonych przez Zamawiaj cego.

5. O wiadczamy, e czujemy si  zwi zani ofert  na okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna si
wraz z up ywem terminu sk adania ofert.

6. O wiadczamy, e dysponujemy odpowiednim potencja em technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajdujemy si  w sytuacji ekonomicznej
i finansowej gwarantuj cej prawid ow  realizacj  zamówienia.

7.  Przedmiotowe zamówienie zamierzamy wykona :* niepotrzebne skre li
a) samodzielnie*
b) z udzia em podwykonawców*, którym powierzymy wykonanie nast puj cej cz ci
zamówienia
…………………………………………………………………………...…………………...

8. O wiadczamy, e sposób reprezentacji spó ki/konsorcjum* dla potrzeb realizacji
niniejszego zamówienia jest nast puj cy:

 ………………………………………………………………………………………………..
 (wype niaj  jedynie przedsi biorcy sk adaj cy wspóln  ofert  - spó ki cywilne lub konsorcja)

9. Dane podmiotu sk adaj cego ofert  do kontaktu z Zamawiaj cym:
Numer faksu do porozumiewania si  z Wykonawc : …….....................................................
Adres poczty elektronicznej do porozumiewania si  z Wykonawc : …….............................
Korespondencj  w sprawie przedmiotowego zamówienia prosz  kierowa  na:
………………………………………………………………………………………………..
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiaj cym …….......................................................
tel.: ………………………. faks: …………….……… e-mail: ………….………….………

10.  Do niniejszej oferty przedk adamy poni sze za czniki:
 1) Karty produktów, atesty, ………………………………………………………………….

2) .……………………………………………………………………………………………
3) .……………………………………………………………………………………………
4) ……………………………………………………………………………………………

...............................................................................
Data i podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy


