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Zał. nr 1 do zapytania ofertowego – Formularz ofertowy 
 

 
FORMULARZ OFERTY 

na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 euro 
 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim 

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostawę i montaż mebli recepcyjnych w 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim  

1. Termin realizacji zamówienia: do dnia 31 marca 2020 roku. 

2. Nazwa i adres Wykonawcy 

Imię i nazwisko/Nazwa 

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

Adres …………………………………………………………………………………..……………. 

NIP …………………………………………………………………………………………………… 

Nr rachunku bankowego ………………………………………………………………………... 

3. Cena* 

Oferuję realizację zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym za cenę brutto: 

…………..………………………………………….. zł, 

słownie brutto: …………………………………………………….…………………………. zł 

w tym netto ……………………..………. zł, 

podatek VAT……………..................….zł). 

* Cena za wykonanie całości zamówienia 

Ceny jednostkowe: 

L.p. Rodzaj mebla Cena 

jednostkowa 

Ilość Cena brutto 

1 lada recepcyjna  1  

2 grzebień do poziomego 

prowadzenia okablowania 

 2  
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3 zawiesie na PC  1  

4 szuflada pod klawiaturę 

tworzywowa 

 1  

5 kontener podbiurkowy  1  

6 szafa aktowa  2  

7 szafa aktowa / nadstawka  1  

8 stolik kawowy  1  

9 krzesło obrotowe  1  

10 krzesła konferencyjne  4  

 

4. Oświadczam, że: 

a) po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zapytania nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń, 

b) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia 

zgodnie z opisem przedmiotu zapytania określonym przez Zamawiającego                  

w zapytaniu ofertowym. 

5. W cenie mojej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty prawidłowego 

wykonania zamówienia. 

6. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 

lub art.14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 

bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

7. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część 

oferty są: 

a. …………………………………………………………………………………. 

b. ………………………………………………………………………………… 

c. ………………………………………………………………………………… 

 

………………………., dn. ………………….. ………………….……………………  

podpis osoby uprawnionej  


