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Załącznik Nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

I. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Gwizdałach 

ul. Szkolna 9, Gwizdały, 07-130 Łochów 

NIP 8241657220, tel. 25 64 37 941 

II. Dane Wykonawcy: 

Nazwa  .............................................................................................................................  

Siedziba  ..........................................................................................................................  

nr telefonu/faksu  ..............................................................................................................  

nr NIP  ..............................................................................................................................  

nr REGON  .......................................................................................................................  

e-mail  ...............................................................................................................................  

III. Szczegóły oferty: 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe, którego przedmiotem jest zakup i dostawa sprzętu 

wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego Szkoły Podstawowej im. Wincentego Witosa 

w Gwizdałach oferuję wykonanie zamówienia za łączna kwotę brutto: 

 ........................................................................................................................................  zł 

słownie: ..........................................................................................................................  zł 

Kosztorys ofertowy: 

Nazwa Ilość 
Wartość brutto  

w zł 

stół przyścienny bez półki 1800 x 600 x 850 (ze stali 

nierdzewnej 

szt. 1  

stół przyścienny z szufladami 1800 x 600 x 850 (ze stali 

nierdzewnej)  

szt. 1  
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stół przyścienny z szufladami 1200 x 600 x 850 (ze stali 

nierdzewnej)  

szt. 1  

stół przyścienny z drzwiami 600 x 500 x 850 (ze stali 

nierdzewnej)  

szt. 1  

szafka wisząca z drzwiami przesuwanymi 800 x 300 x 600 (ze 

stali nierdzewnej)  

szt. 1  

szafka wisząca z drzwiami przesuwanymi 1200 x 300 x 600 

(ze stali nierdzewnej)  

szt. 1  

szafka wisząca z drzwiami przesuwanymi 1000 x 300 x 600 

(ze stali nierdzewnej)  

szt. 1  

stół ze zlewem jednokomorowym 800 x 600 x 850 (ze stali 

nierdzewnej)  

szt. 1  

zamrażarka skrzyniowa powyżej 500l  szt. 1  

szafa chłodnicza dwudrzwiowa powyżej 1000l  szt. 1  

 

IV. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty: 

1. Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem o zamówieniu i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń oraz zdobyłem niezbędne informacje do przygotowania oferty i właściwego 

wykonania zamówienia. 

2. Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam zgodnie ze wszystkimi normami.  

3. Oświadczam, że w cenie ofertowej brutto uwzględniłem wszystkie koszty niezbędne do 

prawidłowego wykonania zamówienia. 

4. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie wymaganym przez Zamawiającego.  

5. Oświadczam, że pozostaję związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia w którym 

upływa termin składania ofert. 

 

V. Oświadczenie dot. umowy w sprawie zamówienia publicznego: 

1. Oświadczam, że akceptuję istotne postanowienia umowy określone przez 

Zamawiającego w projekcie umowy. 

2. Zobowiązuję się w przypadku mojej oferty zawrzeć umowę w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT*: 

□ TAK        
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□ NIE 

4. Wykonawca korzysta ze zwolnienia z art. 43 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 ze zm.) lub z uwagi na obrót z 

art. 113 ww. ustawy*: 

□ TAK 

□ NIE 

5. Wykonawca posiada specjalnie utworzony przez Bank/SKOK rachunek VAT dla 

rachunku rozliczeniowego*: 

□ TAK 

□ NIE 

*Proszę zaznaczyć właściwy wariant. Oświadczenia wskazane w punkcie 3-5 dot. mechanizmu 

podzielonej płatności.  

6. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji 

umowy będzie: ………………………………………………………… 

VI. Zastrzeżenie wykonawcy: 

Wykonawca zastrzega, iż wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę 

nie mogą być ogólnie udostępnione: 

1 .................................................................................................................................  

2 .................................................................................................................................  

 

 

…………………….., dnia ……………. 

..……………………………………….. 

(podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej)  


