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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Do: 

Gmina Kodrąb 
22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb 

Tel/Fax: 446819325 
www.bip.kodrab.akcessnet.net 

 

Ofertę przetargową składa: 
 
Nazwa Wykonawcy: ...................................................................................................... 
Adres:.............................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
Województwo: .............................................................  
Powiat:  ............................................................. 
Tel.   ............................................................. 
Fax.    ............................................................. 
REGON:   .............................................................  
NIP:    ............................................................. 
Osoba upoważniona do kontaktów :............................................................................... 
 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym prowadzonym  
pod  nazwą: 

 
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Kodrębie cz.2 

Numer sprawy: 271.12.2014 
 

przedkładam(-y) niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie 
warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 
 
1. Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie  
z opisem zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
za wynagrodzeniem: 
 
CZĘŚĆ I - Zakup mebli i wyposażenia 

a) wartość netto zamówienia : ……………………………….. 
słownie: ……………………………………………………………………………………… 
 

b) wartość podatku VAT całego zamówienia: ……………………………… 
słownie: ……………………………………………………………………………………… 
 

c) wartość brutto całego zamówienia : ………………………………. 
słownie: ……………………………………………………………………………………… 
 

 
 

http://www.bip.kodrab.akcessnet.net/
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CZĘŚĆ II - Zakup wyposażenia wypoczynkowego 

a) wartość netto zamówienia : ……………………………….. 
słownie: ……………………………………………………………………………………… 
 

b) wartość podatku VAT całego zamówienia: ……………………………… 
słownie: ……………………………………………………………………………………… 
 

c) wartość brutto całego zamówienia : ………………………………. 
słownie: ……………………………………………………………………………………… 
 
 
CZĘŚĆ III - Zakup mebli do wyposażenia szatni 

a) wartość netto zamówienia : ……………………………….. 
słownie: ……………………………………………………………………………………… 
 

b) wartość podatku VAT całego zamówienia: ……………………………… 
słownie: ……………………………………………………………………………………… 
 

c) wartość brutto całego zamówienia : ………………………………. 
słownie: ……………………………………………………………………………………… 
 
 

CZĘŚĆ IV – Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych 

a) wartość netto zamówienia : ……………………………….. 
słownie: ……………………………………………………………………………………… 
 

b) wartość podatku VAT całego zamówienia: ……………………………… 
słownie: ……………………………………………………………………………………… 
 

c) wartość brutto całego zamówienia : ………………………………. 
słownie: ……………………………………………………………………………………… 
 
 
CZĘŚĆ V - Zakup pomocy dydaktycznych potrzebnych do realizacji zajęć 

a) wartość netto zamówienia : ……………………………….. 
słownie: ……………………………………………………………………………………… 
 

b) wartość podatku VAT całego zamówienia: ……………………………… 
słownie: ……………………………………………………………………………………… 
 

c) wartość brutto całego zamówienia : ………………………………. 
słownie: ……………………………………………………………………………………… 
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CZĘŚĆ VI – Dostawa wyposażenia zapewniającego bezpieczne warunki opieki 

nad dziećmi w przedszkolu 

a) wartość netto zamówienia : ……………………………….. 
słownie: ……………………………………………………………………………………… 
 

b) wartość podatku VAT całego zamówienia: ……………………………… 
słownie: ……………………………………………………………………………………… 
 

c) wartość brutto całego zamówienia : ………………………………. 
słownie: ……………………………………………………………………………………… 
 
 
CZĘŚĆ VII – Zakup sprzętu ICT 
 

a) wartość netto zamówienia : ……………………………….. 
słownie: ……………………………………………………………………………………… 
 

b) wartość podatku VAT całego zamówienia: ……………………………… 
słownie: ……………………………………………………………………………………… 
 

c) wartość brutto całego zamówienia : ………………………………. 
słownie: ……………………………………………………………………………………… 
 
 

CZĘŚĆ VIII – Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach 

oddziałów przedszkolnych 

a) wartość netto zamówienia : ……………………………….. 
słownie: ……………………………………………………………………………………… 
 

b) wartość podatku VAT całego zamówienia: ……………………………… 
słownie: ……………………………………………………………………………………… 
 

c) wartość brutto całego zamówienia : ………………………………. 
słownie: ……………………………………………………………………………………… 
 
Ceny podana w ofercie obejmują wszystkie koszty i składniki związane  
z wykonaniem zamówienia, transportem, rozładunkiem oraz warunkami stawianymi 
przez zamawiającego. 
Ceny brutto szczegółowe zostały podane w formularzu cenowym stanowiącym 
Załącznik nr 4 do SIWZ, a Załącznik nr 4 dołączamy do oferty.  
Ceny brutto poszczególnych pozycji podane w Załączniku nr 4 są wiążące dla danej 
oferty i zawierają w sobie podatek VAT. 
 
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia wraz z załączonymi do niej dokumentami, uzyskaliśmy 
wszelkie informacje i wyjaśnienia niezbędne do przygotowania oferty. 
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3. Oświadczamy, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym 
przez Zamawiającego. 
 
4. Na dostarczone produkty udzielamy rękojmi i gwarancji jakości na zasadach 
określonych w projekcie umowy. 
 
5. Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
6. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie określonym w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
7. Oświadczamy, że wzór umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ) został przez nas 
zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia 
umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
 
8. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 
zamówienia(jeżeli dotyczy): 
- wykonanie ................................................................................................................... 
- firmie .......................................................................................................................... 
 
9. Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej (jeżeli dotyczy): 
Nazwisko, imię ............................................................................................ 
Stanowisko .................................................................................................. 
Telefon ............................................................. faks ................................... 
 
 
 
10. Niniejsza oferta przetargowa zawiera następujące dokumenty i załączniki : 
1) ................................................................................................................... 
2) ................................................................................................................... 
3) ................................................................................................................... 
4) ................................................................................................................... 
5) ................................................................................................................... 
6) ................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................                       ................................................ 
(miejscowość i data)                                   (podpis osób(-y) uprawnionej do składania oświadczenia woli w imieniu wykonawcy) 


