
 

Oferta - wzór       - załącznik nr 2 do ogłoszenia 

 

 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 
(nazwa i adres Wykonawcy) 

 Zamawiający: 

Gmina Kroczyce 

 42-425 Kroczyce 

 ul. Batalionów Chłopskich 29 

 

OFERTA  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: Doposażenie kuchni 

w związku z utworzeniem nowego oddziału przedszkolnego w ramach realizacji projektu 

pn.: „Jestem przedszkolakiem i odkrywam świat”, współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. 

 

Znak sprawy: UG-V.271.1.00013.2016 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej w dniu 17.08.2016 r., 

dotyczące udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest: 

Doposażenie kuchni w związku z utworzeniem nowego oddziału przedszkolnego 

w ramach realizacji projektu pn.: „Jestem przedszkolakiem i odkrywam świat”, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, oferujemy wykonanie 

przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ogłoszeniu o zamówieniu  

w części II: Dostawa sprzętu AGD 

w cenie: …………………………………...……/brutto/ 

słownie: ............................................................................................................................/brutto/  

Cena określona powyżej zawiera podatek VAT w wysokości…….%. 

L.p. Kryteria Warunki oferowane 

przez Wykonawcę 

1 Termin realizacji (realizacja do 1 tygodnia – 6 pkt.; realizacja do 2 

tygodni – 3 pkt.; powyżej 2 tygodni – 0 pkt.) ……………………* 

Oświadczam, że: 

1. Na oferowany przedmiot zamówienia zobowiązuję się do udzielenia gwarancji na 

okres …….. m – cy*. 

2. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz warunkami realizacji 

zamówienia i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń, 

3. Zdobyłem wszelkie konieczne informacje do przygotowania oferty, 

4. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,  

5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni. 

 

*należy uzupełnić 

 



 

 

Dane Wykonawcy:  

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

REGON ………………………………. 

Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

................. 

numer telefonu:………………………………………….  

Numer faksu:……………………………………………. 

Adres email:…………………………………………….. 

 

....................................... dnia................. 2016 rok 

 

 ........................................................ ……   

     

 /podpis i pieczęć upoważnionego 

przedstawiciela/ 



 

Zestawienie zaoferowanego asortymentu: 

 

Lp. Rodzaj przedmiotu  ilość Opis przedmiotu Zdjęcie oferowanego produktu 
1 2 3 4 5 

1 Blender ręczny 2 szt.   

2 Blender stojący/kielichowy 1 szt.   

3 Maszynka do mielenia mięsa 1 szt.   

4 Czajnik elektryczny 1 szt.   

5 Sokowirówka 1 szt.   

6 Waga kuchenna - elektroniczna 1 szt.   

 

 

 

 

      

 

…………………………………………………. 

/podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela/ 


