
Projekt pt. " Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej Hajnówka " współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 

 

Załącznik nr 2  
do Zapytania ofertowego  

ZOK.042.1.4.2019 z dnia 03.04.2019 r.  
(pieczęć oferenta) 

F O R M U L A R Z O F E R T O W Y 
1. Dane dotyczące Wykonawcy  
Nazwa ...............................................................................................................................  
Siedziba .............................................................................................................................  
Nr tel. …....................... /faks  …...................../e-mail ….................................................  
 
2. Zobowiązania Wykonawcy  

1) Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, tj. zakup oraz dostawę 23 zestawów 
środków do utrzymania czystości, higienicznych oraz pielęgnacyjnych do Żłobka 
Samorządowego w Hajnówce, określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym 
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 

2) Zobowiązuję się realizować zamówienia cyklicznie, przez 20 miesięcy, w okresie od maja  
2019 r. do grudnia 2020 r., raz w miesiącu, z tym, że w maju 2019 r. dostarczę trzy zestawy 
środków, a w grudniu 2020 roku dwa zestawy środków. Termin realizacji pierwszej dostawy 
(maj 2019 roku) nie będzie dłuższy niż 30 dni od zawarcia umowy, a każdej kolejnej, 
począwszy od czerwca 2019 r., do końca danego miesiąca.  

3) Określam cenę oferty ogółem, jak niżej:  
wartość (netto) ........................................  zł 
podatek VAT ........................................ zł 
cena (brutto) …...................................  zł 
Słownie: …..............................................................................................................................,  
w tym: 
cenę za każdy z 23 zestawów:  
wartość (netto) ........................................  zł 
podatek VAT ........................................ zł 
cena (brutto) …...................................  zł 
Słownie: …........................................................................................................................................... 
 

4) Zapewniam, że w/w ceny: oferty ogółem i za zestaw będą niezmienne przez okres 
obowiązywania umowy. 

 
3. Oświadczenie Wykonawcy: 
 

Oświadczamy, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nie używany i gotowy do użycia oraz 
posiada odpowiednie atesty, certyfikaty i jest odpowiedni do zastosowania w pomieszczeniach,                      
w których przebywają dzieci w wieku żłobkowym.  
 
……………………………………..                                         ……………………………………….. 

(miejscowość i data)      (podpis osoby uprawnionej) 
 
Załączniki do Formularza ofertowego: 
  

1) Kosztorys przedmiotu zamówienia – według wzoru stanowiącego Załącznik do Formularza ofertowego 
2) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym (załącznik 

nr 3) 
3) Zaakceptowany (zaparafowany na każdej ze stron) wzór umowy (załącznik nr 4) 
4) Klauzula informacyjna (załącznik nr 5) 
5) Oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

(załącznik nr 6). 


