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Załącznik nr 1  

 
 

O F E R T A  

 

Na wykonanie Części ……………………… przedmiotu zamówienia*  

(wpisać numer/numery części zamówienia na którą/które składana jest oferta) 

 

na dostawę pomocy dydaktycznych dla uczestników projektu  

„Zdolni z Pomorza – powiat wejherowski” 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

 

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................... 

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

 

Siedziba Wykonawcy ............................................................................................................ 

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

 
 

Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę1: 

 

Część 1  

 

cena netto ......................................................złotych 

stawka podatku VAT ..........%, o wartości ............................. zł., 

cena brutto .....................................................złotych 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

 

Część 2  

 

cena netto ......................................................złotych 

stawka podatku VAT ..........%, o wartości ............................. zł., 

cena brutto .....................................................złotych 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

 

 

 
 

 

                                                 
1 Należy podać cenę tylko dla zadania, na które Wykonawca składa ofertę, w pozostałych pozycjach wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić. Dopuszczalne jest wykasowanie z 
formularza ofertowego części, na które Wykonawca nie składa oferty, przy czym należy zachować numerację części zamówienia objętych ofertą. 

 



Strona 2 z 3 
 

 

Część 3  

 

cena netto ......................................................złotych 

stawka podatku VAT ..........%, o wartości ............................. zł., 

cena brutto .....................................................złotych 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

 

Część 4 

 

cena netto ......................................................złotych 

stawka podatku VAT ..........%, o wartości ............................. zł., 

cena brutto .....................................................złotych 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

 

Część 5 

 

cena netto ......................................................złotych 

stawka podatku VAT ..........%, o wartości ............................. zł., 

cena brutto .....................................................złotych 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

 

Część 6 

 

cena netto ......................................................złotych 

stawka podatku VAT ..........%, o wartości ............................. zł., 

cena brutto .....................................................złotych 

(słownie: .....................................................................................................................................) 

                

 

Oświadczam, że uważam sie za związanego(a) niniejsza ofertą przez okres 30 dni, od dnia składania 

ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna sie wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

Oświadczam, że wszystkie pomoce dostarczę fabrycznie nowe, pochodzące z bieżącej produkcji, 

kompletne i sprawne. 

 

Oświadczam, że zapoznałem (am) sie z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niej 

żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
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Oświadczamy, że zawarty w zapytaniu ofertowym projekt umowy (załącznik nr 2 do zapytania 

ofertowego) został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na wskazanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 
 

Załączniki do oferty 

1. Arkusze wyceny pomocy odrębne dla każdej części zamówienia 

 

 

 

..........................................., dn. .................. 


