Projekt „Nowe kwalifikacje-większe możliwości” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
………………………………………………………………………

nazwa Wykonawcy
………………………………………………………………………..

adres Wykonawcy
Inne dane Wykonawcy
adres e-mail: ........................................................
tel/fax ………………………………………….
NIP ……………………………………………..
REGON ………………………………………..
Nr konta ………………………………………..
Nawiązując do zapytania ofertowego oferujemy:
Dostawę fabrycznie nowego kompletu szkoleniowego rusztowań wraz z niezbędnymi
akcesoriami i oprzyrządowaniem do siedziby Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia
Zawodowego, 45-301 Opole, ul. Małopolska 18 w tym:
I/.Zestawy rusztowań (w tym: modułowe, ramowe, przejezdne)
za cenę:
netto: ..............................., słownie: ...............................................................................................
Podatek VAT: ..........%, tj. ...............zł, słownie:..........................................................................
brutto: ..............................., słownie: .............................................................................................

II/. Dodatkowe akcesoria i oprzyrządowanie
netto: ..............................., słownie: ...............................................................................................
Podatek VAT: ..........%, tj. ...............zł, słownie:..........................................................................
brutto: ..............................., słownie: .............................................................................................
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy, akceptujemy
te postanowienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
2. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym.
3. Oświadczamy, że nasza oferta jest zgodna z opisem przedmiotu zamówienia.
……………………………………

Miejscowość, dnia

……………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, 45-301 Opole, ul. Małopolska 18
tel. 77/40 03 314, fax 77/40 03 301, e-mail:msp@wzdz.opole.pl, www.wzdz.opole.pl

ZAŁĄCZNIK do Formularza ofertowego
Zestawienie cen
Wartość
Lp.
Rodzaj zamówienia
Ilość
sumaryczna
brutto
1
2
3
4
5
6=4x5
Rodzaje rusztowań wraz z niezbędnymi akcesoriami, elementami
Cena jedn.
brutto

Jedn.
Miary

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA

1

Rusztowanie modułowe

2
3

zestaw

1

Rusztowanie ramowe

zestaw

1

Rusztowanie przejezdne

zestaw

1

Razem wartość brutto(dotyczy rusztowań w poz. od 1do 3)
Dodatkowe akcesoria i oprzyrządowanie
CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA

Podkłady drewniane:
gr.42 mm x 25 cm x120cm
Podkłady drewniane:
gr.42 mm x 25 cm x80 cm

4
5

szt.

9

szt.

6

6

Urządzenie samohamowne

szt.

1

7

Linka bezp. z amortyzatorem,1,50mz dużymi zatrzaśnikami

szt.

8

8

Młotek ciesielski 500 g

szt.

3

9

Klucz 19/22 z grzechotką

szt.

3

10

Urządzenie kontrolne (dżwigniowe)
do kotew

szt.

1

11

Szpilki

szt.

10

12

Pętle przedłużające

szt.

4

13

Siatka zabezpieczająca

m²

200

14

Taśma zaciskowa (ok.100szt.)

komplet

1

15.

Barierka (ogrodzenie zaporowe) o
wymiarach: Wysokość: ok.1100 mm;
Szerokość: ok.2300 mm

szt.

2

Razem wartość brutto (akcesoriów i oprzyrządowania w

……………………………………

Miejscowość, dnia

poz. od 4 do 15)

……………………………………
(podpis i pieczęć Wykonawcy)

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego, 45-301 Opole, ul. Małopolska 18
tel. 77/40 03 314, fax 77/40 03 301, e-mail:msp@wzdz.opole.pl, www.wzdz.opole.pl

