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      Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Formularz ofertowy 

 

Formularz ofertowy   

 

Dotyczy zapytania ofertowego na:  

zakup i dostawa środków czystości, worków na odpady, ręczników papierowych, papieru 

toaletowego oraz pozostałych materiałów wyposażenia stanowisk osób sprzątających obiekty 

należące do Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa 

Piłsudskiego w Koszalinie. 

1. Nazwa (firma) i adres Sprzedawcy: 

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

z siedzibą ……………………………………………, (wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w …………………. Wydział ….  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr ………………….),      

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

2. Kalkulacja cenowa Sprzedawcy za realizację przedmiotu zamówienia dla ZADANIA 1: 

Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ………………………..... zł brutto, w tym obowiązująca stawka podatku VAT 
w wysokości …….(%) (*) 

3. Kalkulacja cenowa Sprzedawcy za realizację przedmiotu zamówienia dla ZADANIA 2: 
Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ………………………..... zł brutto, w tym obowiązująca stawka podatku VAT 

w wysokości …….(%) (*) 

4. Kalkulacja cenowa Sprzedawcy za realizację przedmiotu zamówienia dla ZADANIA 3: 
Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ………………………..... zł brutto, w tym obowiązująca stawka podatku VAT 

w wysokości …….(%) (*) 
 

5. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia w złożonym przeze mnie zadaniu/zadaniach 

w terminie: do 20 GRUDNIA 2019 r.  

W przypadku przekroczenia wyznaczonego terminu realizacji dostawy o jeden dzień roboczy, Kupujący 

zastrzega sobie prawo do odstąpienia od złożonego zamówienia w trybie natychmiastowym, na co Sprzedający 

wyraża zgodę. 

 

6. Warunki gwarancji: zgodnie z udzieloną gwarancją przez Producentów artykułów biurowych. 

 

7. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego. 

Nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 
 

8. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część oferty jest:  

 
a) zaakceptowana – i co za tym idzie – podpisana „Klauzula obowiązku informacyjnego” stanowiąca 

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.  
b) podpisany „projekt umowy”, jako akceptacja znajomości warunków w niej zawartych – nie dotyczy. 

Zawarcie umowy nie jest obligatoryjne. Są to materiały ogólnie dostępne. Faktura stanowić będzie 

gwarancję na dostarczone materiały. Termin płatności 14 dni od daty dostawy, jednak nie 
później, niż do 31 grudnia 2019 r. 

c)  

....................................., 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.   


