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Załącznik nr 1 – formularz oferty 

FORMULARZ OFERTY   

……………………………………………    

  
(miejscowość, data) 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące wyboru realizatora usługi edukacyjnej polegającej na 

zakupie i dostawie sprzętu TIK (Technologia Informacyjno-Komunikacyjna) w Przedszkolu Miejskim 

Nr 206 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi w ramach projektu pn. „Otuleni wsparciem – osiągamy 

sukcesy”, realizowanego w ramach działania XI.1.1 RPO WŁ  współfinansowanego przez Unię 

Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Treść oferty: 

1. Nazwa Zleceniobiorcy........................................................................................................  

2. Adres Zleceniobiorcy ....................................................................................................... 

3. NIP .................................................................................................................................. 

4. Regon / PESEL...................................................................................................................  

5. Tel. komórkowy i email ………………………………………………………………… 

6. Nr rachunku bankowego.................................................................................................. 

7. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

1. CZĘŚĆ 1  zakup i dostawa sprzętu TIK - laptopy 

Cenę netto.....................................zł  (słownie złotych............................................................. )  

Podatek VAT ................................zł (słownie złotych ...............................................................)  

Cenę brutto................................... zł (słownie złotych....... .........................................................) 

Termin płatności: 

❑ 7 dni, ❑ 14 dni, ❑ 21 dni, ❑ 28 dni 

Warunki oferty: 

❑ gwarancja …………………………………. miesiące, 

 

2. CZĘŚĆ 2  zakup i dostawa sprzętu TIK – monitor interaktywny 

Cenę netto.....................................zł  (słownie złotych............................................................. )  

Podatek VAT ................................zł (słownie złotych ...............................................................)  

Cenę brutto................................... zł (słownie złotych....... .........................................................) 

Termin płatności: 

❑ 7 dni, ❑ 14 dni, ❑ 21 dni, ❑ 28 dni 

Warunki oferty: 

❑ gwarancja …………………………………. miesiące, 
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3. CZĘŚĆ 3  zakup i dostawa sprzętu TIK - ksero 

Cenę netto.....................................zł  (słownie złotych............................................................. )  

Podatek VAT ................................zł (słownie złotych ...............................................................)  

Cenę brutto................................... zł (słownie złotych....... .........................................................) 

Termin płatności: 

❑ 7 dni, ❑ 14 dni, ❑ 21 dni, ❑ 28 dni 

Warunki oferty: 

❑ gwarancja …………………………………. miesiące, 

 

 

4. CZĘŚĆ 1  zakup i dostawa sprzętu TIK – radio-odtwarzacze CD 

Cenę netto.....................................zł  (słownie złotych............................................................. )  

Podatek VAT ................................zł (słownie złotych ...............................................................)  

Cenę brutto................................... zł (słownie złotych....... .........................................................) 

Termin płatności: 

❑ 7 dni, ❑ 14 dni, ❑ 21 dni, ❑ 28 dni 

Warunki oferty: 

❑ gwarancja …………………………………. miesiące, 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem się  z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń 

oraz zdobyłem informacje niezbędne do wykonania właściwego przedmiotu zamówienia.  

2. Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w zapytaniu ofertowym.  

3. Składam deklarację o możliwości realizacji usługi zgodnie z przedmiotem zapytania ofertowego.  

 

Osoba/osoby uprawnione do reprezentowania (działania na rzecz) wykonawcy wg zapisów właściwego rejestru 

np. Krajowego Rejestru Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub stosownego 

pełnomocnictwa: 

 

Imię  .............………………………………………   Nazwisko ..................................................... 

 

 

………………………………………………………………. 

Nazwa, adres Wykonawcy (Pieczęć Wykonawcy) 

e-mail: ……………………..….  

telefon:     …………………………. 

Miejscowość,  data  ………………………    

 

 

…………………………………………………… 

Pieczęć i podpisy osób uprawnionych 

do reprezentowania wykonawcy wg zapisów 

właściwego rejestru  np. Krajowego Rejestru 

Sądowego lub wypisu z ewidencji działalności 

gospodarczej 
 


