
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 

…………………….., dnia …………… 
Nazwa i adres WYKONAWCY 
Nazwa: …………………………………………………. 
Adres: …………………………………………………… 
Tel.: ………………………………                 
E-mail: ………………………………        
NIP: ……………………………… 
REGON: ……………………………… 

        Przedszkole Niepubliczne Edukoland 
        Aleksandra Krawczyk 

Ul. E.Gierczak 9 
75-333 Koszalin 

FORMULARZ OFERTOWY 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na  „Na zakup, dostawę, montaż i ustawienie mebli, 
wyposażenia, zabawek i pomocy dydaktycznych do Niepublicznego Przedszkola Edukoland  
w Szczecinku” 
 oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu ofertowym, 
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach zamówienia: 

Łączne wynagrodzenie bru1o zamówienia za realizację zamówienia: ……………….…… zł. 

Oświadczamy, że powyższa cena bruFo zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w 
przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym należny podatek od towarów i usług. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym i załącznikami stanowiącymi jego 
integralna część i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do 
przygotowania oferty. 

Oświadczamy, że podana przez nas cena nie będzie podlegać zmianie w czasie trwania 
przedmiotowej umowy. 

Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania  
b) posiadania wiedzy i doświadczenia. 
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia.  
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

Oświadczamy, że Wykonawca nie jest powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.  
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu 
ofertowym tj. 30 dni od terminu składania ofert. 

mailto:mkonieczny@bress.com.pl


Oświadczamy, że wzór umowy została przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku 
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. 

Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Umowie. 

Zamówienia realizujemy sami/ przy udziale Podwykonawców* 

Podwykonawcom zostaną powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 

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

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

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować do: 

Imię i Nazwisko 

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

Adres: 

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

Telefon/Fax: 

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

Adres e-mail: 

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

Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej ofertę (Wykonawcy lub uprawnionego do 

reprezentacji Wykonawcy): 

Załącznikami do niniejszego Formularza Ofertowego są: 

- ...................................................................................................................................... 

- ...................................................................................................................................... 

Ofertę niniejszą składamy na ........** kolejno zaparafowanych i ponumerowanych stronach. 

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

Czytelne imię i 
nazwisko

Podpis Parafa



(miejscowość, data)                                                                  (podpis i pieczątka Wykonawcy) 


	FORMULARZ OFERTOWY

