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WZÓR FORMULARZA OFERTY  

 

 

 

                                       Zakład Gospodarki Komunalnej   

w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. 

ul. B. Prusa 66 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

 

Nawiązując do ogłoszonego zamówienia w trybie Zapytanie ofertowe na: 

„Dostawa odzieży roboczej i środków ochrony osobistej.” 

 
 

1. oferujemy wykonanie  przedmiotu zamówienia, za cenę netto: ……………zł. netto 

VAT…..% tj.………zł, brutto …………………zł  (słownie……………………………..), 

2. ceny jednostkowe: 

L.p. Nazwa i opis jm ilość cena 

jedn. 

netto 

wartość 

netto 

VAT Wartość 

brutto 

1 Rękawice ochronne,  

polisetrowe  

para 2000     

2 Rękawice ochronne, dzianinowe 

( bawełna/poliester)  

para 2000     

3 Rękawice- „wampirki" para 1000     

6 Ubranie robocze granatowe z 

odblaskami 

kpl 80     

 

7 

Ubranie robocze granatowe kpl. 20     

8 Ubranie robocze dwuczęściowe, 

spodnie na szelkach z napisami i 

odblaskami - pomarańczowe  

kpl. 80     

9 Kurtka zimowa granatowa długa 

z odblaskami  

 

szt. 30     

10 Kurtka zimowa długa 

pomarańczowa z odblaskami -  

szt. 50     

11 Trzewiki robocze , kategoria S3 

SRC CI, zimowe  

para 40     

12 Trzewiki robocze z podnoskiem, 

kategoria S3 SRC  zimowe 

ocieplane  

para 20     

13 Trzewiki robocze , kategoria S3 

SRC , letnie  

para 40     
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14 Trzewiki robocze z podnoskiem, 

kategoria S3 SRC CI, letnie  

para 20     

15 Trzewiki robocze letnie odkryte 

typu sandały, z podnoskiem 

kategoria S1 SRC  

 

para 30     

16 Buty gumowe długie piankowe  

 

para 50     

17 Buty gumowe długie, 

  

para 25     

18 Czapka letnia granatowa  

  

szt. 40     

19 Czapka letnia pomarańczowa  

  

szt. 60     

20 Czapka zimowa uszatka  

 

szt. 40     

21 Kamizelka odblaskowa 

- kolor pomarańczowy 

 

szt. 40     

22 Koszula flanelowa – krata,  

 

szt. 120     

24 Hełm ochronny 

 

szt. 30     

25 Płaszcz p. deszczowy  szt. 40     

 

 

3. oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i uznajemy się za związanych 

określonymi w nim zasadami postępowania, 

4.  oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą  na czas 30 dni, 

5.  termin płatności do 30 dni po komisyjnym odbiorze przedmiotu umowy i dostarczeniu prawidłowo 

wystawionej faktury,  

6.  oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte                            

w Zapytaniu Ofertowym i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty  do zawarcia umowy 

na zawartych w niej warunkach, 

7. termin dostawy……………….. 

8.  załącznikami do niniejszej oferty są:…………………………………………………………………… 

                                                                                                               

  

  ………………………………. 

                                                                                                      data i podpis osoby uprawnionej do składania 

                                                                                                                                                             oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  

        


