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Załącznik Nr 5 

Do Specyfikacji zamówienia na: 

„Dostawę artykułów biurowych” 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY  

 

Pełne dane adresowe Oferenta 

Nazwa (firma) imię nazwisko…………………………………………………………………... 

Adres……………………………………………………………………………………………. 

Adres do korespondencji……………………………………………………………………….. 

Nr telefonu/nr faksu……………………………………………………………………………. 

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

E-mail:………………………………………………………………………………………….. 

 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu na: „Dostawę artykułów 

biurowych” w zakresie objętym Specyfikacją zamówienia i na zasadach w niej określonych, 

przedkładamy następującą ofertę: 

 

1. Cena zakupu wraz z dostarczeniem artykułów biurowych w maksymalnym zakresie 

objętym niniejszą umową wynosi: ..................................... zł, brutto (słownie: 

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

Wynagrodzenie zawiera podatek VAT w wysokości ….....%, co stanowi kwotę ………. zł, 

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

Wysokość wynagrodzenia bez podatku VAT (netto) wynosi ………………… zł, (słownie: 

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

2. Ceny jednostkowe za zakup wraz z dostarczeniem artykułów biurowych określone są  

w Załączniku nr 1 do Specyfikacji zamówienia. 

3. Gwarantujemy niezmienność cen przez okres obowiązywania umowy. 

4. W ramach maksymalnych ilości, określonych w Załączniku nr 1 do Specyfikacji 

zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się do zakupu artykułów biurowych o wartości 

50% ceny całkowitej brutto. Zakup pozostałej ilości artykułów biurowych o wartości 50% 

ceny całkowitej brutto zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). 

5. Oświadczamy, że: 

1) przedmiot zamówienia wykonamy siłami własnymi *), 

2) powierzymy podwykonawcom realizację następujących części zamówienia *): 

………………………………………………………………………………………… 

    część (zakres) przedmiotu zamówienia 

6. Oświadczamy, że akceptujemy zawarty w Specyfikacji zamówienia projekt umowy  

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnie  

z niniejszą ofertą i na warunkach określonych w Specyfikacji zamówienia, w miejscu  

i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
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7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany  

w Specyfikacji zamówienia. 

8. Załączniki – oświadczenia i dokumenty (wymienić): 

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

…………………………………………………………  

 

 

 

 

 

........................, data..................................

   

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

Podpis (podpisy) osób upoważnionych do 

reprezentowania Oferenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) W przypadku niewykreślenia którejś z pozycji lub niewypełnienia pola w pozycji  

5. pkt 2), oznaczonego: „część (zakres) przedmiotu zamówienia, Zamawiający uzna,  

że Oferent nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom. 


