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FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………… 

 

   …………………………………………………………………… 

 

Siedziba  …………………………………………………………………… 

 

   …………………………………………………………………… 

 

e-mail   …………………………………………………………………… 

 

telefon   …………………………………………………………………… 

 

Numer REGON …………………………………………………………………… 

 

Numer NIP  …………………………………………………………………… 

 

Dane do korespondencji – adres pocztowy, e-mail, fax, telefon (jeżeli są inne niż powyżej): 

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

 

Nawiązując do zapytania ofertowego na: 

 
na zakup 3 zestawów (laptop + drukarka) po jednym zestawie dla każdego przedszkola w Gminie 
Popielów (PP w Starych Siołkowicach, PP w Popielowie oraz PP w Karłowicach) w ramach 
realizowanego projektu „Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2”. 
 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 

 

 

Zakup i dostawa 3 (trzech) laptopów:  

 

Wartość netto   

zł 

Stawka podatku VAT  

…………….. % 

Cena brutto 

 

 

zł 
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Zakup i dostawa 3 (trzech) drukarek:  

 

Wartość netto   

zł 

Stawka podatku VAT  

…………….. % 

Cena brutto 

 

 

zł 

 

 

 

 

2. Oświadczam, że: 

1) Jako Wykonawca prowadzę/nie prowadzę działalności gospodarczej, 

2) Jako Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą jestem/nie jestem płatnikiem 

podatku VAT. 
3) Zobowiązujemy się dotrzymać oferowanego terminu realizacji zamówienia. 

4) Termin płatności: płatność do 21 dni od daty wpływu faktury/rachunku; 

5) Oferowana cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane 

z realizacją zamówienia, z którymi zapoznaliśmy się i obejmuje cały zakres rzeczowy 

zamówienia. 

6) Zdobyliśmy wszelkie informacje, które były potrzebne do przygotowania oferty oraz  

wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

7) W razie wybrania naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy w miejscu        

i  terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 ..................................................   .....................................................................  
         (miejscowości i data)                                                 (pieczęć i podpis Wykonawcy lub osoby                                 

                      uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) 
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