
 

 

                                                                                                                                               
    

Załącznik nr 1  

__________________________ 

Miejscowość, data 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

na zakup i dostawę mebli 

-  zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa  - dotacja celowa  Ministra Edukacji  

i Nauki na finansowanie inwestycji związana z wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek 

(program „Inwestycje w Oświacie”). 

 

 

Nazwa Oferenta:   ..................................................................................................  

 

Adres:     ..................................................................................................  

 

Nr telefonu:    ………......................................................................................  

 

e-mail:    ..................................................................................................  

 

 

1. Oferta obejmuje sprzedaż i dostawę mebli,  

2. Szczegółowy opis zamówienia: 

Lp.  Nazwa towaru  Ilość Cena brutto 

1 Szafka o wymiarach ok. 90 x 90 x 40 cm (+/- 

10%), zamykana drzwiczkami 

 

1 szt.   

2 Szafa ubraniowa wysoka wymiary: ok 2-2,15 m 

wys. x 60 głębokość x 80 szerokość. Półka na 

górze, pod spodem drążek na wieszaki 

 

1 szt.   

3 Szafa wysoka o wymiarach od 200 do 215 cm 

wysokości X 80 cm szerokości x 40 cm 

głębokości. Szafa ma być podzielona na trzy 

główne części pionowe – każde zamykane 

oddzielnie – łącznie w jednej szafie ma być 3 

drzwi z zamkami. 

2 szt.   

4 Szafa wysoka o wymiarach od 200 do 215 cm 

wysokości X 80 szerokości x 40 cm głębokości. 

Szafa ma być podzielona na trzy główne części 

pionowe – 1 i 3 część mają być zamykane, część 

środkowa ma być przestrzenią otwartą  – części z 

drzwiami muszą posiadać zamki. 

1 szt.   

5 Szafa wysoka  wymiary: maksymalnie 200 cm X 

80 szerokość x 40 głęb. Do ¾ wysokości szafy od 

1 szt.   
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dołu mają znajdować się drzwiczki, reszta część 

górna szafy ma zawierać przestrzenie otwarte. 

 

6 Słupek wymiary: maksymalnie 200 cm X 40 

szerokość x 40 głębokość. Wszystkie części 

zamykane, z zamkami.  

 

1 szt.   

 

 

3. Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za cenę:  

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

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

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

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

Oświadczamy iż termin realizacji zamówienia nie będzie późniejszy niż: 31.12.2022 r. (w tym 

terminie musi nastąpić dostawa wszystkich produktów zamówienia - potwierdzona protokołem 

odbioru oraz wystawienie faktury VAT, tak aby zamawiający miał możliwość jej opłacenia do 

dnia 31.12.2022 r.) 
 

4. Termin płatności podany będzie na fakturze, przekazywanej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i przyjmujemy warunki 

w nim zawarte. 

6. Oferta ważna 30 dni 

 

 

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

data i podpis Oferenta  


