Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

na dostawę i montaż mebli na wymiar ramach projektu pn. "Kolorado w procesie zmiany wielokierunkowe wzmocnienie procesów integracyjnych, poprzez utworzenie nowych miejsc
przedszkolnych" o numerze nr wniosku WND-RPSL.11.01.03-24-02B5/19, współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 11.1. Ograniczenie
przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości
edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.3. Wzrost
upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs
Dane Oferenta:

Nazwa:

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

NIP:

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

Adres:

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

Nr telefonu:

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

e-mail:

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

Na podstawie otrzymanego zapytania ofertowego podejmuję się wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
dobrą praktyką, wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz należytą starannością i składam następującą ofertę:
Miejsce
przeznaczenia

Elementy

Salki dla dzieci

Element 1

Element 2

Opis szczegółowy produktu
- Regał o wymiarach +/-2 cm : szerokoś 4 0
cm, wysokoś 200 cm, głębokoś 40 cm, Częś
o szer. 100 cm zamykana i z frontem ze sklejki
- Cztery skrzynie na kółkach o wymiarach +/- 2
cm: 40x40x40 cm
Meble powinny posiada certyfikaty
świadczące o bezpieczeństwie, powinny by
wykonane z płyty meblowej, wykończenie
powłoki półmat, kolory naturalne w odcieniach
drewna
- Regał o wymiarach +/- 2 cm : szerokoś 410
cm, wysokoś 200 cm, głębokoś 40 cm Częś
o szer. 100 cm zamykana frontem ze sklejki
- Cztery skrzynie na kółkach o wymiarach +/- :
40x40x40 cm
Meble powinny posiada certyfikaty
świadczące o bezpieczeństwie i spełniające
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Cena brutto (PLN)

Element 3

Element 4

Szatnie dla
dzieci

Element 1

Kuchnia i zmywalnia

Element 1

Element 2

wymogi sanitarne, wykonane z płyty meblowej,
wykończenie powłoki półmat, kolory naturalne
w odcieniach drewna
-Regał o wymiarach +/- 2 cm : szerokoś 400
cm, wysokoś 200 cm, głębokoś 40 cm Częś
o szer. 200 cm częściowo zamykana frontem ze
sklejki
- Cztery skrzynie na kółkach o wymiarach +/2cm : 40x40x40 cm
- Ława na pudła z zabawkami o wymiarach +/2 cm: szerokoś 220 cm, wysokoś 40 cm,
głębokoś 40 cm
- Cztery skrzynie na kółkach o wymiarach +/- 2
cm: 40x40x40 cm
Meble powinny posiada certyfikaty
świadczące o bezpieczeństwie, powinny by
wykonane z płyty meblowej, wykończenie
powłoki półmat, kolory naturalne w odcieniach
drewna
- 2 szt. - Szafki ubraniowe dla dzieci o
wymiarach +/- 2 cm : szerokoś 41 cm,
wysokoś 1 cm, głębokoś 27 cm ,
wykonane z płyty meblowej w kolorze RAL
7004, wykończenie powłoki półmat, górna
częś szafek zamykana, uchwyty gumowe
Meble powinny posiada certyfikaty
świadczące o bezpieczeństwie i spełniające
wymogi sanitarne
-2 szt. - Szafka z szufladami o wymiarach +/- 2
cm: szerokoś 0 cm, wysokoś
cm,
głębokoś 0 cm
- 1 szt. Szafka zlewozmywakowa o wymiarach
+/- 2 cm: szerokoś 130 cm, wysokoś
cm,
głębokoś 0 cm lat roboczy o łącznej
długości 3 0 cm
Meble powinny by wykonane z płyty
meblowej w kolorze białym lub szarym, z
powłoką wykończeniową półmat, cena powinna
obejmowa również montaż 3 szt.
zlewozmywaków i baterii wraz z
doprowadzeniem rur (materiał dostarczony
przez zamawiającego: baterie, zlewozmywaki
oraz materiał do przyłącza odpływu)
- 2 szt. - Szafka z frontami otwieranymi o
wymiarach +/- 2 cm : szerokoś 0 cm,
wysokoś
cm, głębokoś 0 cm
- 1 szt. - Szafka zlewozmywakowa o
wymiarach +/- : szerokoś 0 cm, wysokoś
cm, głębokoś 0 cm
Meble powinny by wykonane z płyty
meblowej w kolorze białym lub szarym, z
powłoką wykończeniową półmat
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lat roboczy o łącznej długości 3 cm,
gruboś blatu ok. 38 mm wykonany powinien
by z laminatu HPL w kolorze białym

Element 3

Dodatkowe wymagania: wycięcie 3 szt.
otworów na zlewozmywak we wskazanych
przez Zamawiającego miejscach w
dostarczonym blacie
Oferujemy:
Wykonanie całości usługi będącej przedmiotem zamówienia za cenę:
..................................netto
..................................VAT
..................................brutto
słownie: ………………………………………………………………...……………………..brutto
1.
2.
3.
4.

Termin płatności podawany będzie na fakturze, przekazywanej Zamawiającemu przez Wykonawcę.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i przyjmujemy warunki w nim zawarte, w
tym termin realizacji zamówienia.
Zobowiązuję się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
Oferta ważna 30 dni od terminu otwarcia wyznaczonego przez Zamawiającego.

.............................
data

.................................................
podpis Oferenta
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