
 

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

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

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

 

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

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w post

prowadzonego w trybie zapytania ofertowego 

zakup i dostawę wyposa

w ramach realizacji projektu pn.

ku samodzielności w terapeutycznym punkcie przedszkolnym” 

oraz po zapoznaniu się z warunkami okre

oferujemy realizację zamówienia zgodnie

cenowych, za cenę ryczałtową: 

 

Część 1 zamówienia * (wypełnić

Cena netto...........................................................................................................zł 

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......... %   .......................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Zobowiązuję się skrócić termin rea

 

Część 2 zamówienia * (wypełnić

Cena netto...........................................................................................................zł 

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......... %   .......................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Zobowiązuję się skrócić termin realizacji dostawy
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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 

 

 

Formularz Ofertowy 
 

 

…….…………………………………………………………………………………………………………….………………………
nazwa Wykonawcy 

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

adres 

 

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

REGON, NIP 

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

telefon, adres e-mail 

c do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

zapytania ofertowego na zadanie pod nazwą: 

ę wyposażenia do terapeutycznego punktu przedszkolnego 

w ramach realizacji projektu pn. „JA SAM” - edukacja dzieci niepełnosprawnych 

ści w terapeutycznym punkcie przedszkolnym” -

 z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym

 zamówienia zgodnie z wymogami zamówienia zawa

zamówienia * (wypełnić dla składanej części zamówienia)  

Cena netto...........................................................................................................zł  

ownie: ..............................................................................................................) 

.......................................................................................zł 

................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

 termin realizacji dostawy dla części 1 o ..….. dni. 

zamówienia * (wypełnić dla składanej części zamówienia)  

Cena netto...........................................................................................................zł  

..............................................................................................................) 

.......................................................................................zł 

brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

 termin realizacji dostawy dla części 2 o ..….. dni. 

cznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 5/JA_SAM/UE/2019 

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

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

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

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

powaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

enia do terapeutycznego punktu przedszkolnego  

edukacja dzieci niepełnosprawnych  

- ETAP IV 

zapytaniu ofertowym wraz z załącznikami, 

zamówienia zawartymi w formularzach 

 

 



 

Część 3 zamówienia * (wypełnić

Cena netto...........................................................................................................zł 

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......... %   .......................................................................................zł

cena brutto..........................................................................................................zł

(słownie: ...............................................................................................................)

Zobowiązuję się skrócić termin realizacji d

 

Część 4 zamówienia * (wypełnić

Cena netto...........................................................................................................zł 

(słownie: ..............................................................................................................)

podatek VAT.......... %   .......................................................................................zł

cena brutto...........................................

(słownie: ...............................................................................................................)

Zobowiązuję się skrócić termin realizacji dostawy

* niepotrzebne skreślić 

 

Ponadto oświadczamy, że: 

1. Zamówienie zrealizowane będzie w 

2. Oświadczamy, iż przedmiotowe zamówienie zostanie wykonane w sposób fachowy i

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

3. Spełniamy wszystkie warunki udziału w post

4. Zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego, przedmiotem zamówienia, wzorem umowy i na 

tej podstawie oferujemy jego wykonanie bez zastrze

zgodnie z wymaganiami i w zakresie okre

5. Oferta została złożona na …… ponumerowanych kolejno stronach

6. Integralną częścią oferty stanowi

a) Formularz cenowy dla częś

b) Oświadczenie o spełnianiu warunków;

c) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

d) Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych;

e) inne : ……………………………………………………………………

 

 

 
…………………………………. 
               (miejscowość i data) 
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zamówienia * (wypełnić dla składanej części zamówienia)  

Cena netto...........................................................................................................zł  

............................................................................................................) 

.......................................................................................zł 

.......................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

 termin realizacji dostawy dla części 3 o ..….. dni. 

zamówienia * (wypełnić dla składanej części zamówienia)  

Cena netto...........................................................................................................zł  

....................................................................................) 

.......................................................................................zł 

cena brutto..........................................................................................................zł 

(słownie: ...............................................................................................................) 

 termin realizacji dostawy dla części 4 o ..….. dni. 

ędzie w terminach wskazanych powyżej. 

 przedmiotowe zamówienie zostanie wykonane w sposób fachowy i

cymi w tym zakresie przepisami prawa. 

unki udziału w postępowaniu określone w zapytaniu ofertowym;

 z warunkami zapytania ofertowego, przedmiotem zamówienia, wzorem umowy i na 

tej podstawie oferujemy jego wykonanie bez zastrzeżeń i z zachowaniem nale

wymaganiami i w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym; 

ona na …… ponumerowanych kolejno stronach; 

 oferty stanowią następujące załączniki: 

Formularz cenowy dla części …………….  

wiadczenie o spełnianiu warunków; 

wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

ce ochrony danych osobowych; 

inne : …………………………………………………………………… 

            …..………………………………………………………………………..
 (podpis i pieczątka osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)

 

 

 przedmiotowe zamówienie zostanie wykonane w sposób fachowy i terminowo 

lone w zapytaniu ofertowym; 

 z warunkami zapytania ofertowego, przedmiotem zamówienia, wzorem umowy i na 

zachowaniem należytej staranności, 

………………………………………………………….. 
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy) 


