
 

  

 

 
 

Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr ZO/1/TITUM 
 
 

………………, dnia ……………… 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr ZO/1/TITUM z dnia 29 lipca 2019r. mające za przedmiot 

Dostawę wyposażenia przedszkola w ramach Zadania 1 dla potrzeb realizowanego projektu pn. 

„Przedszkole specjalne Titum” realizowanego w ramach ” realizowanego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość 

edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej, nr umowy o 

dofinansowanie RPPK.09.01.00-19-0022/18-00 z dnia 25 lipca 2019r.   

Składam(y) ofertę dotyczącą realizacji ww. przedmiotu zamówienia  

 

1. Nazwa i adres WYKONAWCY 

Nazwa: 

………………………………………………………………………………………… 

Adres: 

…………………………………………………………………………………. 

NIP: 

……………………………………………………………………………………….. 

REGON: 

……………………………………………………………………………... 

 

Część 1 Wyposażenie przedszkola -  meble, łóżeczka, krzesła. 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę, ……………………………….………… netto, co 

stanowi brutto ………………………………… (wypełnić jeżeli dotyczy). 

Oferowany przez Nas czas realizacji zamówienia to ………………… dni, licząc od dnia zawarcia umowy. 

 



 

  

 

Część 2 Wyposażenie przedszkola – wyposażenie sal dydaktycznych, kuchni oraz łazienki  

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę, ……………………………….………… netto, co 

stanowi brutto ………………………………… (wypełnić jeżeli dotyczy). 

Oferowany przez Nas czas realizacji zamówienia to ………………… dni, licząc od dnia zawarcia umowy. 

 

Część 3 Wyposażenie przedszkola – pomoce edukacyjne  

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę, ……………………………….………… netto, co 

stanowi brutto ………………………………… (wypełnić jeżeli dotyczy). 

Oferowany przez Nas czas realizacji zamówienia to ………………… dni, licząc od dnia zawarcia umowy. Część  

 

Część 4 Wyposażenie przedszkola – zabawki  

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę, ……………………………….………… netto, co 

stanowi brutto ………………………………… (wypełnić jeżeli dotyczy). 

Oferowany przez Nas czas realizacji zamówienia to ………………… dni, licząc od dnia zawarcia umowy. 

 

Część 5 Wyposażenie przedszkola – programy i sprzęt multimedialny  

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę, ……………………………….………… netto, co 

stanowi brutto ………………………………… (wypełnić jeżeli dotyczy). 

Oferowany przez Nas czas realizacji zamówienia to ………………… dni, licząc od dnia zawarcia umowy. 

 

Część 6 Adaptacja przedszkola – kuchnia i łazienka 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę, ……………………………….………… netto, co 

stanowi brutto ………………………………… (wypełnić jeżeli dotyczy). 

Oferowany przez Nas czas realizacji zamówienia to ………………… dni, licząc od dnia zawarcia umowy 

 

Część 7 Adaptacja przedszkola – sale dydaktyczne  

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę, ……………………………….………… netto, co 

stanowi brutto ………………………………… (wypełnić jeżeli dotyczy). 

 

 

Oferowany przez Nas czas realizacji zamówienia to ………………… dni, licząc od dnia zawarcia umowy 



 

  

2.Oświadczam(y), że zapoznałem(liśmy) się z treścią Zapytania ofertowego nr ZO/1/TITUM oraz 

uzyskałem(liśmy) konieczne informacje niezbędne do przygotowania oferty. Składając ofertę 

akceptuję(my) postanowienia i wymagania postawione Zapytaniem ofertowym. 

 

3.Oświadczam(y), że zapoznałem(zapoznaliśmy) się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę(imy) 

do niego zastrzeżeń. 

 

4.Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego (związani) niniejszą ofertą na czas wskazany 

w Zapytaniu ofertowym.  

 

5. Zobowiązuję(my) się w przypadku wyboru mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą w przedmiotowym 

postępowaniu do zawarcia umowy na warunkach określonych Zapytaniem ofertowym, w terminie 

i miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

 

6. Oświadczam(y), iż wszystkie informacje zamieszczone w Ofercie są aktualne i prawdziwe. 

 

7. Oświadczam(y), iż w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie wymagania niniejszego Zapytania 

ofertowego oraz wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 

8. Oświadczam(y), że: 

- spełniam(y) wszystkie warunki ustanowione przedmiotowym postępowaniem, 

- posiadam(y) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania; 

- posiadam(y) wiedzę i doświadczenie niezbędne do zrealizowania niniejszego zamówienia; 

 

9. Wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne o których mowa w art. 13 oraz obowiązki informacyjne 

o których mowa w art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) wobec osób fizycznych, których dane osobowe zostały udostępnione 

Zamawiającemu w związku z realizacją projektu „Przedszkole specjalne Titum”. 

 



 

  

10. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty są: 

 

- …………………………………………………………………………………… 

 

- …………………………………………………………………………………… 

 

- …………………………………………………………………………………… 

 

…………………..dn……………………     ………………………………………………… 

podpis osoby uprawnionej 


