




 
P.OF/2/05/PD/2019                              
                                                           Załącznik nr 1 do Zaproszenia z dnia 07.05.2020r. 
 
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa : …………………………………………………………………………….. 
 
Poczta elektroniczna :                                       Strona internetowa :   
Nr telefonu ………………………..                / faks ……………………….. 
 REGON :  ………………………..                 NIP :  ………………………… 
 
Dane dotyczące Zamawiającego 
Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach ul. M. Konopnickiej 5, 25-406 Kielce 
Zobowiązania wykonawcy; 
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym na dostawę niżej wymienionych 
płynów do dezynfekcji powierzchni i żeli do dezynfekcji rąk, zgodnych z wymaganiami 
Zamawiającego zawartymi w Zaproszeniu ofertowym P.OF 2/05/PD/ 2020 z dnia 
07.05.2020r, dla MBP w Kielcach ul. M. Konopnickiej 5, oferujemy; 
 

1. Płyn do dezynfekcji powierzchni o poj. 5l zgodnie z pkt. 1 Zapytania ofertowego; 
    

Cena netto za 1 szt. ………zł  x 40szt. = ……………….zł  + VAT………..zł  =brutto 
…………………………..zł 
Słownie brutto:………………………………………………………………………………..zł 
 
   2. Płyn do dezynfekcji powierzchni o poj.  1l z atomizerem zgodnie z pkt. 1 Zapytania 
ofertowego; 
Cena netto za 1 szt. ………zł  x 20szt. = ……………….zł  + VAT ……….zł  = 
brutto……………………..zł 
Słownie brutto:………………………………………………………………………………..zł 
 
3. Żel antywirusowy i antybakteryjny min. 60% alkoholu 1000ml z dozownikiem od 

góry, zgodnie z wymogami zawartymi w pkt. 3 Zapytania ofertowego; 
Cena netto za 1 szt. ………zł  x 30szt. = ……………….zł  + VAT ……….zł  = 
brutto……………………..zł 
Słownie brutto:………………………………………………………………………………..zł 
4. Żel antywirusowy i antybakteryjny min. 60% alkoholu 5000ml , zgodnie z 

wymogami zawartymi w pkt. 4 Zapytania ofertowego; 
Cena netto za 1 szt. ………zł  x 30szt. = ……………….zł  + VAT ……….zł  = 
brutto……………………..zł 
Słownie brutto:………………………………………………………………………………..zł 
 
 
 Oferujemy za wykonanie całości zamówienia określonego w pkt 1-4; 
 
Cenę netto: ………………………….zł+ Podatek VAT: …………………….. .zł, 
 Razem brutto : ……………………………..zł,  
 
słownie: …………………………………………………………………………….. …zł 



 
Wykonam zamówienie w terminie  : ……………………………………….2020r 
Termin płatności: ……….. dni,  
okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy) : ………………………………………… 
Reklamacje będą załatwiane w terminie  7 dni 
- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ……………….. 
- załatwienie wykonania reklamacji : do ……… dni 
Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
Osoba/Osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 
umowy : 
1) …………………………………………………………………………………………… 
 
Oświadczenie dotyczące postanowień zaproszenia: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do złożenia oferty , nie wnosimy 
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 

2. Oświadczamy, że załączone do zaproszenia wymagania stawiane wykonawcy oraz 
postanowienia Umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 
zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia Umowy w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Posiadamy wiedzę i doświadczenie, oraz dysponujemy potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zadania. 

4. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

5. Zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną RODO i nie wnosimy/ wnosimy do niej 
uwag /niepotrzebne skreślić/ 

Dokumenty: 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam: 
  Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami w nim zawartymi. 
Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
………………………………………………………………………………………………… 
Inne informacje Wykonawcy: 
………………………………………………………………………………………………… 
Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy: 
 

1. ………………………………………………………………………………. 
 

2. ……………………………………………………………………………… 
 

 
/Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy/pieczęć imienna 
 
 
 
 
 
                                                                                                     ………………………… 
                                                                                          Miejscowość i data, pieczęć firmowa 
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