
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.042.1.3.2019 z dnia 07.03.2019 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  
Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia, * tj.:  

• część I - doposażenie placu zabaw przy żłobku Samorządowym w Hajnówce 
• część II - zakup, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do Żłobka Samorządowego w Hajnówce 
• część III - zakup i dostawa zabawek oraz pomocy dydaktycznych do Żłobka Samorządowego 

w Hajnówce, 
• część IV - zakup, dostawa RTV i AGD do Żłobka Samorządowego w Hajnówce,  

określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania 
ofertowego, do Żłobka Samorządowego w Hajnówce, realizowanego ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II 
Przedsiębiorczość i Aktywność zawodowa Działanie 2.2 na rzecz równowagi praca – życie, 
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,  

 
Za cenę*: 
  
- CZĘŚĆ I - DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY ŻŁOBKU SAMORZ ĄDOWYM W 
HAJNÓWCE  
wartość (netto) ........................................  zł.  
podatek VAT ......................................... zł  
cena (brutto) …............................... ......  zł.  
Słownie: …........................................................................................................................................... 

 
Okres realizacji zamówienia: …………………………… 
 
Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia w wymiarze …....... lat (minimum 3 lata). 
 
- CZĘŚĆ II - Z AKUP, DOSTAWA I MONTA Ż MEBLI ORAZ WYPOSA ŻENIA DO ŻŁOBKA 
SAMORZĄDOWEGO W HAJNÓWCE  
wartość (netto) ........................................  zł.  
podatek VAT ......................................... zł  
cena (brutto) …............................... ......  zł.  
Słownie: …........................................................................................................................................... 

 
Okres realizacji zamówienia: …………………………… 
 
Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia w wymiarze …....... lat (minimum 2 lata). 
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- CZĘŚĆ III - ZAKUP I DOSTAWA ZABAWEK ORAZ POMOCY DYDAKTYC ZNYCH DO 
ŻŁOBKA SAMORZ ĄDOWEGO W HAJNÓWCE  
wartość (netto) ........................................  zł.  
podatek VAT ......................................... zł  
cena (brutto) …............................... ......  zł.  
Słownie: …........................................................................................................................................... 

 
Okres realizacji zamówienia: …………………………… 
 
Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia w wymiarze …....... lat (minimum 2 lata). 
 
- CZĘŚĆ IV - ZAKUP, DOSTAWA RTV I AGD DO ŻŁOBKA SAMORZ ĄDOWEGO W 
HAJNÓWCE  
wartość (netto) ........................................  zł.  
podatek VAT ......................................... zł  
cena (brutto) …............................... ......  zł.  
Słownie: …........................................................................................................................................... 

 
Okres realizacji zamówienia: …………………………… 
 
Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia w wymiarze …....... lat (minimum 2 lata). 
 
3. Oświadczenia Wykonawcy:  
1) Oświadczamy, że spełniamy wszelkie wymogi określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, aby rzetelnie wykonać zamówienie oraz, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez 30 
dni, licząc od dnia otwarcia ofert;  
2) Oświadczamy, że przedmiot zamówienia jest fabrycznie nowy, nie używany w pełni sprawny i 
gotowy do użycia, wykonany w oparciu o nowoczesne rozwiązania projektowe, technologiczne, 
materiałowe oraz spełniające wymogi bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno – użytkowe.
 
 
 
 
…..................................................

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

 
 
 

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

(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). 
 
 
 
 
*wybrać odpowiednie 


