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                                                                           Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Formularz ofertowy

Dotyczy zapytania ofertowego na: 

zakup i dostawę wyposażenia sal dydaktycznych w sprzęt gastronomiczny w budynku nr 3 znajdujących 
się w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w 
Koszalinie, w ramach projektu nr NMF/PA20/003 „Wzmocnienie potencjału SG w realizacji ustawowych 
zadań służbowych w obszarze współpracy międzynarodowej, transgranicznego przemieszczania 
odpadów oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej", finansowanego ze środków Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021:

Zamówienie podzielone jest na 3 zadania:
- zadanie 1: zakup i dostawa ekspresów do kawy z produktami do  konserwacji
- zadanie 2: zakup i dostawa sprzętu AGD

 - zadanie 3: zakup i dostawa serwisu kawowego z wyposażeniem

 Cena wyposażenia opisanego w poszczególnych zadaniach musi zawierać koszt dostawy do 
siedziby Zamawiającego.

Nazwa (firma) i adres Przyjmującego zlecenie:

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

NIP ……………………... REGON ……………………... KRS ……………………...
Adres e-mail …………………………. Tel……………………………..
Osoba do kontaktu ……………………………………….

1. Kalkulacja cenowa Przyjmującego za realizację całości przedmiotu zamówienia w 
zakresie poszczególnych zadań wskazanych w zapytaniu ofertowym:

1) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1 dot. ekspresów 
do kawy z produktami do  konserwacji tj.:



Projekt nr NMF/PA20/003 „Wzmocnienie potencjału SG w realizacji ustawowych zadań służbowych w obszarze współpracy międzynarodowej, transgranicznego 
przemieszczania odpadów oraz zwalczania przestępczości zorganizowanej” korzysta z dofinansowania o wartości 961.360 EURO otrzymanego od Norwegii. Celem 

projektu jest wzmacnianie efektywnej współpracy organów ścigania w zwalczaniu zorganizowanej przestępczości, wzmocnienie potencjału 
funkcjonariuszy SG w realizacji ustawowych zadań służbowych.

2

I. ekspres do kawy JURA WE8 3 szt.
za cenę ……………..………………zł brutto, w tym obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości ……%

II. filtr do wody CLARIS PRO SMART 16 szt.                                                        
za cenę ……………..………………zł brutto, w tym obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości ……%

III. tabletki czyszczące 3-fazowe JURA (25 tabl.) 9 opak.                                                                     
za cenę ……………..………………zł brutto, w tym obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości ……%

IV. tabletki odkamieniające 2-fazowe (36 szt.) 9 opak.
za cenę ……………..………………zł brutto, w tym obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości ……%

V.  środek do czyszczenia systemu mleka (minitabletki) 180 g 12 opak.
za cenę ……………..………………zł brutto, w tym obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości ……%

Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 1
za cenę zł brutto, w tym obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości 
……%.(*)

2) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2 dot. sprzętu AGD 
tj.:

I. zmywarka WHIRLPOOL WFO 3T141 X (lub PX) 1 szt.
za cenę ……………..………………zł brutto, w tym obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości ……%.

II. lodówka MPM 112-CJ-16/AA 3 szt.
za cenę ……………..………………zł brutto, w tym obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości ……%.

III. czajnik elektryczny BOSCH TWK 7603 (lub 7601) 3 szt.
za cenę ……………..………………zł brutto, w tym obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości ……%

Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 2
za cenę zł brutto, w tym obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości 
……%.(*)

3) Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 3 dot.: serwisu 
kawowego wraz z wyposażeniem tj.: 

I. komplet kawowy CARINE WHITE 220 ml LUMINARC
(filiżanka + spodek) 264 kpl.

za cenę ……………..………………zł brutto, w tym obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości ……%.
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II. łyżeczki do kawy 12 cm NAPOLI AMBITION 270 szt.
za cenę ……………..………………zł brutto, w tym obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości ……%.

III. cukiernica PORTO AMBITION 7,6 x 7,6 cm    6 szt.
za cenę ……………..………………zł brutto, w tym obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości ……%.

Oferuję wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie zadania nr 3
za cenę zł brutto, w tym obowiązująca stawka podatku VAT w wysokości 
……%.(*)

2. Zobowiązuję się wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie: 

we wszystkich zadaniach – do dnia 20.06.2022 r.

3. Warunki gwarancji: 24 miesiące (w przypadku zadania nr 1 i 2).

4. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 
Dającego zlecenie i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.

5. Oświadczam, że w razie wybrania mojej oferty zobowiązuje się do realizacji na 
warunkach zawartych w zapytaniu  ofertowym.

6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty, stanowiącymi integralną część oferty, 
są: 

1) podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w załączniku nr 2 do zapytania 
ofertowego;

2) podpisana klauzula obowiązku informacyjnego związana z ochroną danych osobowych, 
stanowiącą załącznik nr 3 do zapytania ofertowego;

3) pełnomocnictwo.

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