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Załącznik nr 1 do zapytania cenowego 
 

 
FORMULARZ   OFERTOWY 

dla zamówień o wartości poniŜej 14 000 euro  
(zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 
 
Dane dotyczące Dostawcy : 

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

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

Nr telefonu ............................................................................................................................. 

Fax………………………………………………………………………………………….. 

Nr NIP .................................................................................................................................... 

Nr REGON ............................................................................................................................. 
 
Nazwa banku i numer rachunku bankowego 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Dane dotyczące Zamawiającego: 

Gmina  Brzeźnio  
ul. Wspólna  44 
98 – 275   Brzeźnio  
pow. sieradzki   woj. łódzkie 
 
Nawiązując do zapytania cenowego o zamówienie o wartości poniŜej 14 000 euro na: 
Dostawę mebli i wyposaŜenia w zawiązku z realizacją zadania pn.: "Przebudowa części I 

piętra Szkoły Podstawowej na Centrum Rekreacyjno - Szkoleniowe przy Szkole  
w Kliczkowie Wielkim" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Łódzkiego na lata 2009-2013 numer umowy o dofinansowanie projektu 
UDA-RPLD-05-03-00-00-034/08-00 z dnia 22 maja 2009 

 
My niŜej podpisani: ...................................................................................................................... 

działający w imieniu i na rzecz..................................................................................................... 

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

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

....................................................................................................................................................... 
(naleŜy podać pełną nazwę Dostawcy i adres) 
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Zgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu cenowym oferujemy realizację przedmiotu 
zamówienia. 

 

1. Oferujemy wykonać dostawę sprzętu komputerowego w cenie: 

Lp. Nazwa Ilość 
Cena jednostkowa 

brutto 
Wartość 
brutto 

1 Stoliki uczniowskie 2-osobowe Ŝak plus nr 4,  11   

2 Krzesło uczniowskie Bolek Nr 4 22   

3 Stół nauczycielski 1-szafkowy, sklejka buk 1   

4 
Stół nauczycielski – lada biblioteczna 2-szafkowa, 
sklejka, buk 

1   

5 
Krzesło nauczycielskie ISO tapicerka szara, stelaŜ 
czarny 

2   

6 Stoliki pod komp. Ŝak plus Nr.4 (czytelnie) 3-osobowe 2   

7 Kosz na śmieci 5   

8 Regał biblioteczny Łańcut 1400, sklejka, buk 10   

9 
Regał biblioteczny kartotekowy 10-szuflad, sklejka, 
buk 

1   

10 
Regał biblioteczny na czasopisma z szafką, sklejka, 
buk 

1   

11 
Drabinki gimnastyczne pojedyncze z uchwytami do 
montaŜu, wys. 2,5m 

10   

12 Nakładka na drabinki 10   

13 Ławka gimnastyczna 3 metrowa, stelaŜ metalowy 2   

14 Ławka gimnastyczna -2 metrowa, stelaŜ metalowy 3   

15 
Materac gimnastyczny miękki 2m*1,2 grubość 10cm, 
niebieski 

4   

16 
Materac gimnastyczny twardy 2m*1,2 grubość 10cm, 
niebieski 

2   

17 Ławka szatniowa z wieszakiem długość 1m 8   

18 Skrzynia 5-cio elementowa 1   

19 Koń sportowy 1   
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20 Odskocznia standard 1   

21 Stół tenisowy Tajfun 1   

22 Tablica ogłoszeń duŜa 1   

23 Szafka na dokumenty Kasia 2, sklejka buk 1   

24 Ławka rehabilitacyjna 1   

RAZEM BRUTTO  

 

Oświadczamy, Ŝe podana cena brutto zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie 
ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
 

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia 
dostaw w terminie: 7 dni od daty podpisania umowy 

3. Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji – 24 miesięcy. 

4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z treścią zapytania cenowego i nie wnosimy do niego 
zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 

5. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach 
określonych w zapytaniu cenowym i formularzu ofertowym, w miejscu  
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 

8. Akceptujemy warunki płatności: 
Przelew na rachunek bankowy dostawcy wskazany w fakturze w terminie do 30 dni od 
daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury. 

9. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  
osoba do kontaktu  
……..............................................................................................……………………………… 
……..............................................................................................……………………………… 
……..............................................................................................……………………………… 
……..............................................................................................……………………………… 

     (podać adres) 
tel.: ……………………….......…………….. 
faks: ………………………………………… 
e-mail: ………………………………………. 
 
………………………………. 
(miejscowość, data) 

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

                                                           (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 


