
 

 

Załącznik nr 2: Wzór Oferty Wykonawcy 
 
 

…………………………….. dnia.............................. 
 
 
 

OFERTA 
 

Gmina Pysznica 
ul. Wolności 322  
37– 403 Pysznica 

 
Znak sprawy: RI.III.042.1.2021     
 
 
Dane Wykonawcy :  

Nazwa Wykonawcy:   ..................................................................................................................................... 

…...................................................................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy:   ...................................................................................................................................... 

NIP:         ......................................................................................................................................................... 

Osoba do kontaktu .......................................................................................................................................... 

Telefon  …....................................................................................................................................................... 

Adres e-mail na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję............................................................... 

 
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia dotyczącego: 

"Dostawa wyposażenia meblowego, pomocy dydaktycznych i programów multimedialnych dla 
Publicznej Szkoła Podstawowej im. Jana Pawła II w Pysznicy oraz Publicznej Szkoły 
Podstawowej im. Armii Krajowej w Jastkowicach realizowana na podstawie umowy 

powierzenia grantu nr RARR/BD/1/5/2021" 
Zamówienie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca 
ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne w ramach projektu: „Dostępna szkoła -  innowacyjne 

rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” 
 

 
1. Oferuję/my wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 
 cenę netto:                  ..................................... zł  

 podatek VAT- ….% : .............................. zł;  podatek VAT- ….% : .............................. zł * 

 cenę brutto:                  .................................... zł 

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

              ........................................................................................................................ złotych). 

2. Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 września 2021 r. 
 



 

 

3. Wyrażamy zgodę na warunki określone w zapytaniu ofertowym. 
4. Termin związania z ofertą: 30 dni. 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy (załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tych warunkach w 
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 
zastrzeżeń. 

7. Następujące informacje zawarte w naszej ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa: 

         …………………………………………………………………..………………………………… 
 
8. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącego integralną część oferty jest: 

- zestawienie cenowe oferowanych produktów sporządzone na podstawie załącznika nr 1 do 
niniejszego zapytania. 
 
- ………………………………………………………..………. 

 
 
 
 

............................................................. 
pieczątka i podpis osoby uprawnionej 

 
 
 
* - w przypadku występowania różnych stawek VAT należy wypełnić osobno dla każdej stawki 


