
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS  oraz 

budżetu państwa w ramach  RPO WSL na lata 2014-2020 Działanie 11.1.3. 

Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs 

 

 

  

Załącznik nr 1 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

na dostawę i montaż mebli na wymiar – 2 szaf na zamówienie w ramach projektu pn.  Sukces 

terapeutyczny - różne drogi i formy wyrównania szans edukacyjnych w Kolorado,  nr WND-

RPSL.11.01.03-24-02BE/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: 

 

Szafa do Sali terapeutycznej z drzwiami przesuwnymi o wymiarach: 

Szerokość 225 cm x głębokość 82 cm x wysokość 235 cm  

Szafa wykonana z białej płyty meblowej. Fronty białe matowe. Wnętrze dzielone pionowo płytą 

meblową. Jedna część wyposażona w 6 półek. Druga część wyposażona w 4 półki. Zamykana drzwiami 

przesuwnymi (2 skrzydła).  Szafy będą na wymiar, z podcięciami na rury kanalizacyjne znajdujące się 

w sali.  

  

Szafa do Sali terapeutycznej z drzwiami przesuwnymi o wymiarach: 

Szerokość 120 cm x głębokość 45 cm x wysokość 224 cm  

Szafa wykonana z białej płyty meblowej. Fronty białe matowe. Wnętrze dzielone pionowo płytą 

meblową. Jedna część wyposażona w 5 półek. Druga część wyposażona w 5 półek. Zamykana drzwiami 

przesuwnymi (2 skrzydła). Szafy będą na wymiar, z podcięciami na rury kanalizacyjne oraz zabudowę 

rur wodnych znajdujące się w sali.  
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1. Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za cenę:  

..................................netto, słownie....................................................................................... 

..................................VAT, słownie....................................................................................... 

..................................brutto, 

słownie:………………………………………………………………...……………………..brutto. 

 

2. Termin płatności podawany będzie na fakturze, przekazywanej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i przyjmujemy warunki w nim zawarte, w 

tym termin realizacji zamówienia. 

4. Zobowiązuję się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Zobowiązuję się do wystawienia faktury w zgodnie z pozycjami i kwotą podaną w formularzu ofertowym z 

dokładnością do 0,01 zł.  

6. Oferta ważna 30 dni od terminu otwarcia wyznaczonego przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

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

                    Data     podpis Oferenta              


