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ZP.272.3.2013 ZAŁĄCZNIK NR 6 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

OFERTA z dnia ........................... 2013 r. 
 

Nazwa i siedziba wykonawcy......................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
Numer REGON................................., NIP..................................................................... 
Telefon …………………………… FAX……………………… email……………………… 
 

Nawiązując do ogłoszenia z dnia ............................ r., składamy ofertę w przetargu 
nieograniczonym na sprzedaż i dostawę artykułów chemicznych i biurowych do 
Zespołu Szkół nr 2 w Rypinie; oferujemy wykonanie zamówienia, o którym mowa 
w ww. ogłoszeniu na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, 
zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
1. Oferujemy prace związane ze sprzedażą i dostawą artykułów chemicznych, 

biurowych, w ilości i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za łączną kwotę: 

 

Pakiet 1 – chemia gospodarcza (Załącznik nr 1) 
wartość netto ………………………………… zł 
podatek VAT w % …… / …………… zł 
wartość brutto ……………………………… zł 
Słownie wartość brutto:.................................................................................................. 

 

Pakiet 2 – chemia specjalistyczna - basenowa (Załącznik nr 2) 
wartość netto ………………………………… zł 
podatek VAT w % …… / …………… zł 
wartość brutto ……………………………… zł 
Słownie wartość brutto:.................................................................................................. 

 

Pakiet 3 – chemia do uzdatniania wody (Załącznik nr 3) 
wartość netto ………………………………… zł 
podatek VAT w % …… / …………… zł 
wartość brutto ……………………………… zł 
Słownie wartość brutto:.................................................................................................. 

 

Pakiet 4 – artykuły biurowe (Załącznik nr 4) 
wartość netto ………………………………… zł 
podatek VAT w % …… / …………… zł 
wartość brutto ……………………………… zł 
Słownie wartość brutto:.................................................................................................. 
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Pakiet 5 – tusze i tonery (Załącznik nr 5) 
wartość netto ………………………………… zł 
podatek VAT w % …… / …………… zł 
wartość brutto ……………………………… zł 
Słownie wartość brutto:.................................................................................................. 

 
2. Osobą upoważnioną do kontaktów jest: 

……………………………………………………………… 
Tel. …………………………………………………………… 

3. Realizację zamówienia wykonamy w terminie: sukcesywnie w miarę potrzeb 
zamawiającego do dnia 31.12.2014 r. 

4. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na warunki płatności: przelewem w ciągu 14 
dni po dostarczeniu faktury zamawiającemu, licząc od daty dostarczenia jej 
zamawiającemu. 

5. Oświadczamy, że żądane wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z 
prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia. 

6. Oświadczamy, że jesteśmy w stanie wykonać całość zamówienia określoną w 
przedmiocie zamówienia zgodnie z normami państwowymi i branżowymi. 

7. Oświadczamy, że powierzymy / nie powierzymy podwykonawcom następującą 
część zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………… 
8. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia oraz załącznikami do SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

9. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez wskazany czas 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

10. Oświadczamy, że Projekt Umowy (Załącznik nr 10) został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
a).............................................................................................. 
b).............................................................................................. 
c).............................................................................................. 
d).............................................................................................. 
e).............................................................................................. 
 
 
...................................................................        ........................................................................... 

                (miejscowość i data)    (Pieczątka i podpis osoby (osób) uprawnionej do  
występowania w imieniu Oferenta) 


