
 

Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego nr 02/2020/EFS/9.2.5  Wzór 

Formularza Ofertowego 
 

 

 

Nazwa oferenta: 

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

Adres oferenta: 

 

Kod, miejscowość, województwo …………………………………………………………………………………………… 

 

Ulica, nr domu, nr lokalu  …………………………………………………………………………………………………….  

NIP: REGON:     

Nr telefonu : 

 

e-mail: 

 

OFERTA 
Oferuję realizację przedmiotu zamówienia, tj. usługi pralnicze zgodnie z wymogami 

określonymi w zapytaniu ofertowym nr 02/2020/EFS/9.2.5 na poniższych warunkach 

cenowych: 

 

Lp. Asortyment Ilość w okresie 

umowy w szt. 

Cena brutto 

jedn. 

Wartość w 

całym okresie 

1. Odzież ochronna 

medyczna 

90   

2. ręczniki 140   

3. poszwy 2340   

4.  poszewki 2210   

5. prześcieradła 4320   

6. podkłady 845   

7. koce 190   

8. poduszki 190   

9. poduszki jaśki 140   

10. kołdry 170   

 

 

Realizacja przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2021r. 

 

Oświadczam/y, że: 

1) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia; 

2) zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego oraz wzorem umowy i nie wnosimy 

do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte, 

3) gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią Zapytania 

Ofertowego,  

4) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć 

umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

5) akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego we wzorze umowy, 

6) zamówienie zrealizujemy sami /przy udziale podwykonawców* 

 



 

 

 

 __________________________________________________________________________   

( podwykonawca / zakres powierzonych usług ) 

 __________________________________________________________________________   

( podwykonawca / zakres powierzonych usług ) 

 __________________________________________________________________________   

( podwykonawca / zakres powierzonych usług ) 

*- niepotrzebne skreślić 

7)   składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Oferenci wspólnie 

ubiegający się        o udzielenie zamówienia*; 

*- niepotrzebne skreślić 

8)  oferta została złożona na [.................]  ponumerowanych stronach. 

 

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 

1) ................................................................................................................................................... 

 

2) ................................................................................................................................................... 

 

3) ................................................................................................................................................... 
 

 

POUCZENIE: 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i 

faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.). 

 

 

 

 

 

 

......................., dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _         ................................................................. 
 

 

Pieczęć i podpisy osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta 

 


