
Załącznik nr 6
…………………………………………………
(pieczęć firmowa Wykonawcy)

Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych 
w Ustrzykach Dolnych
ul. Przemysłowa 15
38-700 Ustrzyki Dolne

FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa wykonawcy.....................................................................................................................................................

Adres wykonawcy......................................................................................................................................................

NIP       .......................................................................................................................................................................

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów……………………………………………………………………………………………..

tel………………………………………………………………… e-mail…………………………………………………………………….

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

„Zakup i dostawa  wyposażenia dla potrzeb uczniów Oddziału Przygotowania
Wojskowego w Technikum w Bieszczadzkim Zespole Szkół Zawodowych 

w Ustrzykach Dolnych”

1. Cześć I: Zakup i dostawa pakietu wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, zgodnie z załącznikiem nr 1 do 
zapytania ofertowego

za całość pakietu

Cenę brutto:   ……..........................................…...zł    

(słownie złotych.............................................……………………………………………………………………………………………..)

Cena netto : ………………………..zł
VAT ….% tj. …………………………zł

Oświadczam, że udzielam gwarancji na wyposażenie specjalistyczne na okres ….................. miesięcy
Oświadczam, że wykonam zamówienie w terminie do dnia ….......................

2. Część II: Zakup i dostawa indywidualnego pakietu wyposażenia klasy OPW, zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3 i 4 

za całość pakietu

Cenę brutto:   ……..........................................…...zł    

(słownie złotych.............................................……………………………………………………………………………………………..)

Cena netto : ………………………..zł
VAT ….% tj. …………………………zł

Oświadczam, że udzielam gwarancji na indywidualne wyposażenie na okres ….................. miesięcy
Oświadczam, że wykonam zamówienie w terminie do dnia ….......................

Ponadto:
1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz istotnymi postanowieniami umowy, nie wnoszę

do nich zastrzeżeń,  a w przypadku wybory  mojej/naszej  oferty  zobowiązuję się zrealizować przedmiot  zamówienia



zgodnie z zawartymi tam zapisami.
2. Oświadczam, że zapoznałem się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyliśmy wszelkie informacje  konieczne do

właściwego przygotowania niniejszej oferty; 
3. Oświadczam, że uważam się związany  niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert;
4. Gwarantuję wykonanie  całości  niniejszego zamówienia zgodnie z treścią  zapytania ofertowego oraz obowiązującym

prawem.
5. Oświadczam, że:

1) Posiadam/my  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  zapytaniem  ofertowym  działalności  i  czynności,  jeżeli
ustawa nakłada obowiązek posiadania takich uprawnień.

2) Posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie.
3) Dysponuję/emy  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do  wykonywania  zamówienia

posiadającymi wymagane prawem uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.

4) Znajduję/emy  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie  zamówienia,  w  stosunku  do
naszej/mojej firmy nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

        ……………………………….. ………………….    …………………………………………………………………………………………….
Miejscowość i data                                podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej


