Załącznik nr 2
Dane dotyczące Wykonawcy:

FORMULARZ OFERTY
Nazwa
………………………………………………………………………………………
……………………

Siedziba

………………………………………………………………………………………
……………………

Nr.telefonu/faksu

,

mail:

…………………………………………
Nr NIP …………………………………………………………
Do PNGS
W związku z ogłoszonym przetargiem na "dostawę odzież BHP 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 odzież BHP dla pracowników PNGS
Lp

Odzież BHP

ilość

Cena
jednostkowa
netto

1

Bluza softschel damska

8

2

Bluza softschel męska

25

3

Spodnie oudorowe damskie

8

4

Spodnie oudorowe męskie

25

5

Kurtka p/deszczowa damska

8

6

Kurtka p/deszczowa męska

25

7

Polar 200 – damski/
antykleszczowy

8

8

Polar 200męski/antykleszczowy

25

9

Spodnie p/deszczowedamskie

8

10

Spodnie p/deszczowemęskie

25

11

Spodnie elastyczne 100męskie/technostrecz

25

12

Spodnie elastyczne 100damskie/technostrecz

8

13

Kamizelka damska

8

14

Kamizelka męska

25

15

Koszulka polo -damska

15

16

Koszulka polo- męska

37

17

Bluza polar 100- damska

10

Wartość
netto

Wartość Wartość
podatku brutto
VAT

18

Bluza polar100- męska

19

Bielizna
damska

termo

aktywna- 14

20

Bielizna
męska

termo

aktywna- 25

21

Buty letnie- damskie

7

22

Buty letnie-męskie

7

23

Półbuty
damskie

na

wibramie- 7

24

Półbuty
męskie

na

wibramie- 15

25

Buty gumowe

11

26

Rękawice
wiatroodporne

27

Skarpety trekkingowe

21

28

Impregnat do butów

32

29

Fartuch roboczy damski

1

30

Czapka zimowa

20

31

Ubranie
dwuczęściowe
RAZEM

15

polar 21

drelichowe 1

x

x

Cena netto …………………………………./ ………………gr. Słownie
zł……………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………VAT ……………………………….zł
Brutto……………………………………………………. Słownie
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………/zł

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się Ogłoszeniem i uznajemy się za
związanych określonymi w nim warunkami, wymaganiami i zasadami
postępowania, a także zrzekamy się wszelkich roszczeń w stosunku
do Za20mawiającego w przypadku unieważnienia postępowania bez
wybrania którejkolwiek oferty.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez
okres 7 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.
3. Akceptujemy, że zapłata ceny następować będzie na warunkach, w
terminie i w sposób określony we wzorze umowy Ogłoszenia
4. Oświadczamy, że udzielamy na przedmiot umowy ……. miesięcznej
gwarancji jakości (min. …… miesięcy).
1.

6. Oświadczamy, że zawarty w Ogłoszeniu wzór umowy został przez nas

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
7. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje potrzebne dla
zrealizowania przedmiotu
zamówienia.……………………………………..............................................................
.........
8.Oświadczam(y), że wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] wobec osób fizycznych,
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy)
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.

