
Załącznik nr 2 
do Zapytania ofertowego 

.…………………………… 
    (pieczątka firmowa Oferenta) 
 

Formularz ofertowy 

Dane Oferenta: 
Firma/Imię i nazwisko ………………………...………………………………..……………… 

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

Oferent wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez 

……………………….……………………….………………………..…… pod numerem 

…………………………………………………………………..…………… 
                                        (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) 
tel. ………………………..…. fax ……………………...……… email 

…….…………………..……. 

Regon ………………..…………… NIP ……………………….…………..………………….. 
1. Nawiązując do Zapytania ofertowego na zakup pomocy dydaktycznych, /montaż, uruchomienie,  

przeszkolenie techniczne/ do Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Targu, oferuję wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1,) za 

cenę w wysokości ogółem: 

 
Nazwa Cena netto 

w złotych 
Wartość 

podatku 

VAT 

Cena brutto 

we złotych 

Zakup, montaż uruchomienie  pomocy dydaktycznych  

oraz przeszkolenie techniczne w ramach projektu „ 

Aktywna tablica” 

do Szkoły Podstawowej nr 1   w Nowym Targu 

   

 
2. Za wyżej wymienioną cenę zamówienia dostarczę przedmioty zamówienia – zgodnie ze 

Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 1, do Zapytania ofertowego): 

 

Lp. Nazwa 
przedmiotu 

Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia 
 
Ilość 

Cena 

netto w 

zł 

Wartość 

VAT 
Cena brutto              w 

złotych 

1. 
      

2. 
      

3. 
      

4. 
      

 
      

razem: 
   

 
3. Oświadczam, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia opisanego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z Formularzem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń 

oraz uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

5. Oświadczam, że na dostarczone produkty oferuję gwarancję jakości w okresie 24 miesiące 

.                     

6. Oświadczam, że akceptuję wzór umowy (zał. nr 4) i zobowiązuję się, w przypadku wyboru 

mojej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczam, że na dzień złożenia oferty posiadam wymagane przepisami prawa certyfikaty 

zgodności spełniające wymagania bezpieczeństwa na przedmiot zamówienia, które dostarczę do dnia 

podpisania umowy.                                           



 
Do niniejszego Formularza ofertowego są załączone i stanowią integralną część niniejszej oferty, 

następujące dokumenty: 
1) Podpisane oświadczenie (załącznik nr 3). 
2) Pełnomocnictwo do reprezentowania Oferenta, o ile ofertę składa pełnomocnik. 
3) Zaakceptowany wzór umowy wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym (załącznik nr 4).  

 

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

         (miejscowość i data)                                                                                      (czytelny podpis osoby 

upoważnionej  
                                                                                                                                                          do reprezentowania 

Oferenta) 


