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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z dnia 17.10.2019 r. 

Formularz ofertowy 
 

Dotyczy zapytania ofertowego na:  

zakup 200 litrów farby chlorokauczukowej białej do metalu i betonu marki „NOBILES” w opakowaniach 

10-litrowych wraz z dowozem do Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski 

Józefa Piłsudskiego w Koszalinie. 

Zamawiający informuję, że planowa ilość zamówienia – może ulec zmianie w zależności od 

zaoferowanej ceny jednostkowej brutto i możliwości finansowych Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży 

Granicznej w Koszalinie. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania ceny 

jednostkowej za opakowanie 10-litrowe brutto  ujęte w formularzu ofertowym. 

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy: 

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

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

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

z siedzibą …………………., (wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

w …………………. Wydział ….  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………………….), 

NIP …………………., REGON …………………, zarejestrowanym w …………….………...….. 

 
1. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia: 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę …………………………………………………. zł brutto, 

w tym obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości …………… %. (*) przy cenie jednostkowej 

za 1 opakowanie 10 litrowe farby chlorokauczukowej białej NOBILES wynoszącej ………………… zł 

brutto, w tym obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości …………… %. (*) 

2. Zobowiązuję się wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie:  

do dnia 15 listopada 2019 r. 

3. Warunki gwarancji:  

Gwarancja – zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta farby. Min. ¾ okresu gwarancji  

w dniu dostawy materiałów do Zamawiającego. 
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4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 
Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 
 

5. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są:  

a) zaakceptowany – i co za tym idzie – podpisany Opis przedmiotu zamówienia;  

b) zaakceptowana – i co za tym idzie – podpisana „Klauzula obowiązku informacyjnego”. 

 
 
 

 
 

....................................., dnia  .......................               
           /miejscowość/ 

 

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

(pieczęć i podpis(y) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych)  
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) – w przypadku, gdy cena przedmiotu zamówienia jest wieloskładnikowa, należy wycenić wszystkie składniki składające 

się na ostateczną cenę oferty.   


