
Załącznik nr 1-  Formularz ofertowy. 

Wykonawca :  

 

 

 

 

 

/pełna nazwa , dokładny adres, numer telefonu oferenta, adres e-mail oferenta, nr NIP/ 

Zamawiający : 

Stowarzyszenie „OSTOJA” Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami  

Ul. Stawowa 1A 

50-015 Wrocław  

NIP: 897-15-47-751 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

W  odpowiedzi na zapytanie ofertowe Stowarzyszenia „OSTOJA” Na Rzecz Osób                                     

z Niepełnosprawnościami we Wrocławiu dotyczące zakupu i dostawy 42 sztuk urządzeń do 

tunelowego/przepływowego dezynfekowania powietrza z wykorzystaniem promieniowania UV-C 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia , zgodnie z załączoną do oferty specyfikacją techniczną 

oferowanego urządzenia , stanowiącą integralną część oferty z uszczegółowieniem poniżej: 

Całkowita cena urządzeń brutto  : …………………………………………….. 

Słownie : 

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

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

Cena jednostkowa urządzenia brutto: ……………………………………………….. 

Słownie: 

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

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

Całkowity  opcjonalny koszt transportu urządzeń pod wskazany adres brutto: …………………………………… 

Słownie: 

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

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

Ostateczny termin realizacji oferty ze wskazaniem dokładnej daty : ………………………………………………….. 

Sposób i miejsce ewentualnego serwisowania, okres gwarancyjny, opcjonalnie inne informacje 

handlowe mające wpływ na atrakcyjność oferty:  

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

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

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

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



1. Oświadczamy, że : 

1) Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym oraz jego załącznikami i nie wnosimy do niego 

żadnych zastrzeżeń, 

2) Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym oraz 

załącznikami , 

3) Niniejszą ofertę przygotowaliśmy zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, 

4) W przypadku wyboru naszej umowy zobowiązujemy się do realizacji oferty zgodnie z 

zasadami zawartymi w treści zapytania, treści formularza ofertowego , w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez zamawiającego, 

5) Akceptujemy warunki płatności za realizację oferty zawarte w zapytaniu ofertowym, 

6) Akceptujemy fakt, iż w przypadku niedopełnienia ze strony Oferenta  jakiegokolwiek z ustaleń 

zawartych w formularzu ofertowym, zapytaniu ofertowym i załącznikach do oferty 

Zamawiający ma prawo do zerwania umowy i zażądania zwrotu pełnych poniesionych 

kosztów realizacji zamówienia w trybie natychmiastowym. 

7) Jesteśmy związani niniejsza ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert. 

 

 

 

 

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

             /Miejscowość, dnia/                                                      /Podpisy osoby (osób) uprawnionej (ych) 

                do reprezentowania Wykonawcy / 


