
   Załącznik do zapytania ofertowego 

...................................., ……………….. 

                                                                                                         (miejsce, data) 

Wykonawca: 

………………………………………… 

………………………………………… 

Zamawiający: 

Gimnazjum 

ul. Mostowa 10 

 64-360 Zbąszyń 

 

 

OFERTA CENOWA 

 

W nawiązaniu do zapytania ofertowego dotyczącego zakupu artykułów chemicznych  

i przemysłowych składam ofertę następującej treści: 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia za następującą cenę:  

 

lp. Nazwa artykułu 

 

j.m. ilość 
Cena 

jednostkowa 

brutto 

Cena 

brutto 

łącznie 

1 płyn "Ludwik" 5kg szt. 3   

2 mydło w płynie Pati (różne zapachy) 5l szt. 5   

3 worki na odpady 35 l (50 szt.) op. 15   

4 worki na odpady 60 l (50szt.) op. 15   

5 worki na śmieci 120 l (25szt.) op. 15   

6 Tytan płyn do WC 5kg szt. 8   

7 Domestos płyn WC 5l szt. 8   

8 Emulsja wysokopołyskowa EMU 5kg szt. 8   

9 Clin - płyn do szyb 0,5l szt. 35   

10 proszek do prania Bryza 6kg szt. 2   

11 kret – granulat 1kg szt. 8   

12 proszek IZO 0,5kg szt. 10   

13 Papier  toaletowy szary( 8 sztuk) op. 100    

14 Ręczniki kuchenne grube, mocne(opak. po 4szt) op. 50   

15. Odświeżacz powietrza w żelu (DYNIA)  szt. 15   

 

 
netto...........................................................................................................zł  

VAT.......................................................................................................zł 

brutto..........................................................................................................zł 

(słownie złotych : ..................................................................................................) 
2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem. 

3. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem 

technicznym  oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.  

4. Oświadczam, że: 

 zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń; 



 w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na 

warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym 

przez zamawiającego. 

5. Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT 

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: do ……………………… . 

7. Termin związania ofertą: …………… dni 

 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

 

Osoba  do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy: 

tel. kontaktowy.......... .......... .........., faks: .......... .......... ..........,, e-mail  .......... .......... .......... 

 

Załączniki: 

Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączamy:  

1) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 

2) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

3) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

4) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  

.................................................... 
(data, czytelny podpis wykonawcy



 


