Załącznik nr 2

Dane dotyczące Wykonawcy:

FORMULARZ OFERTY
Nazwa
………………………………………………………………………………………………............………...................……
Siedziba
………………………………………………………………………………………………............………...................……
Nr telefonu/faksu …………………………………………………………………….
Adres do korespondencji:
………………………………………………………………………………………………............………...................……
Nr NIP …………………………………………………………………
Do PNGS
W związku z ogłoszonym przetargiem na "dostawę umundurowania wraz z przedmiotami
uzupełniającymi mundury dla pracowników Parku Narodowego Gór Stołowych ", składamy
ofertę na wykonanie zamówienia:
Wartość netto za całość zamówienia ………………………………………………………….. zł
Słownie:

………………………………………………………………………………………………............………...................……
Kwota podatku VAT ..……………………………………………………………………….zł
Słownie
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wartość brutto za całość zamówienia ……………………………………………………….. zł
Słownie cena brutto za całość zamówienia:
……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………. .

Oferta cenowa na elementy umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury dla
pracowników PNGS

Odzież mundurowa

ilość

Mundur wyjściowy ( marynarka +
spodnie)- męski

3

Mundur wyjściowy ( marynarka +
spodnie)- damski

1

Koszula z długim rękawem –
biała( męska)

3

Bluzka z długim rękawem – biała(
damska)

2

Koszula do m. polowego z długim
rękawem – zielona ( męska)

25

Bluzka do m. polowego z krótkim
rękawem – zielona (damska)

9

Krawat do munduru wyjściowego

3

Kurtka zimowa do m.
wyjściowego- męska

3

Kurtka do munduru wyjściowego
- damska

2

Kapelusz męski

3

Kapelusz damski

1

Czapka mundurowa męska

3

Czapka mundurowa damska

1

Rękawice skórzane - męskie

3

Rękawice skórzane - damskie

2

szalik

5

Skarpety letnie (para)

88

Cena
jednostkowa
netto

Wartość
netto

Wartość
podatku
VAT

Wartość
brutto

Skarpety zimowe (para)

91

Logo PNGS haft

81

Emblemat Służba Parku

94

Emblemat Straż Parku

3

Orzeł na czapkę

19

Kurtka do munduru polowego- 7
męska
Kurtka do munduru polowego - 8
damska
Spodnie do munduru polowego- 7
męskie
Spodnie do munduru polowego - 8
damskie
Krawat do munduru
Czapka zimowa
polowego

do

18
munduru 15

Bluza maskująca - męska

25

Bluza maskująca - damska

9

Spodnie maskujące damskie

9

Spodnie maskujące - męskie

25

Kurtka
męska

polowa

maskująca

– 25

Kurtka polowa
damska

maskująca

– 9

Czapka polowa

34

Pasek skórzany

34

Trzewiki zimowe – męskie

25

Trzewiki zimowe - damskie

9

Półbuty
do
wyjściowego- męskie

munduru 25

Półbuty
do
wyjściowego- damskie

munduru 9

Półbuty do munduru polowego- 25
męskie
Półbuty do munduru polowego – 9
damskie
Trzewiki z membraną – męskie

25

RAZEM

x

Cena netto zł ………………………. / …………gr. Słownie zł
……………………………………………………………………………………………… VAT ………………. Zł brutto zł
……………………… słownie ………………………………………………………/……………

