
 
Zespół Szkół Rzemieślniczych 

ul. Chmielewskiego 19 
70-028 Szczecin 

tel./fax 91 482 15 31 

 

 

 

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

         (pieczęć wykonawcy) 

 

OFERTA CENOWA 

 

 

Ja (My), niżej podpisany (ni) .................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz: 

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

(pełna nazwa wykonawcy) 

 

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

(adres siedziby wykonawcy) 

 

 

REGON...............................................         Nr NIP ................................................................... 

 

Nr konta bankowego: ................................................................................................................. 

 

nr telefonu ....................................................... nr faxu .............................................................. 

 

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

 

w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : 

 

„Wykonanie i dostawa łóżek piętrowych do internatu Zespołu Szkół Rzemieślniczych przy ulicy 

Chmielewskiego 19 w Szczecinie”. 

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zaproszeniu  

z dnia............................, znak................................ oraz zgodnie z warunkami określonymi we 

wzorze umowy dołączonym do wymienionego wyżej zaproszenia do złożenia oferty za cenę 

umowną brutto: 

...............................................................................(słownie:……………………………………….................

...............………………………………………………………………....…)  

w tym cena umowna netto: 

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

podatek VAT wg obowiązującej 

stawki:......................................................................................... 

2. Oferuję zrealizowanie przedmiotu zamówienia w terminie określonym w zaproszeniu do założenia 
oferty z dnia.................................., znak.................................... oraz we wzorze umowy dołączonym do 
wymienionego wyżej zaproszenia. 

3. Oświadczam, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 

4. Oferujemy udzielenie gwarancji jakości oraz rękojmi na okres ........................miesięcy. 
 

 

 



 
Zespół Szkół Rzemieślniczych 

ul. Chmielewskiego 19 
70-028 Szczecin 

tel./fax 91 482 15 31 

 

5. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia          

łącznie z dostarczeniem towaru w miejsce wskazane przez Zamawiającego.   

6. Zapoznałem/am się z treścią Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 

akceptuję warunki w nim zawarte. 

7. Oświadczam(y), że w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych we wzorze umowy dołączonym do ogłoszenia oraz w miejscu i terminie 

określonym przez zamawiającego. 

8. Oświadczam(y), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 

udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 
 

 

Na ofertę składają się następujące dokumenty/oświadczenia: 

 
1. ................................... 

2. ................................... 

3. ................................... 

 

 

 

....................................................., dn. …………………………….….   

 

 

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

(podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, w 

przypadku oferty wspólnej-podpis pełnomocnika wykonawców) 

                                                                                                      


