.........……………………………
Nazwa i adres wnioskodawcy
(pieczątka firmy)

Burmistrz Miasta Działdowo
ul. Zamkowa 12
13-200 Działdowo
FORMULARZ OFERTY
W nawiązaniu do zaproszenia znak: RZE.271.1.3.2019 do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę
wyposażenia (mebli) do świetlicy środowiskowej w budynku Centrum Aktywności Organizacji Pozarządowych przy ul. Zamkowej 6 w ramach projektu pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych
na terenie Gminy-Miasto Działdowo”.
1. OFERUJĘ wykonanie zamówienia za kwotę:
netto: ............................................ zł
słownie netto: ................................................................................................................ złotych.
podatek VAT….….% tj. ................ zł
brutto: .......................................... zł
słownie brutto: ............................................................................................................... złotych.

Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

Opis przedmiotu

Ilość

Biblioteczka – przeznaczona do przechowywania książek i gier; płyta laminowana, 4
półki;
Stolik – blat: płyta meblowa laminowana;
wymiary blatu: min. 80 na 80 cm, maks. 120
na 80 cm; wysokość: nr 5.
Biurko – z 1 szafką i 1 szufladą; płyta meblowa laminowana; min. wymiary 100 x 50 x
75 cm.
Krzesło – siedzisko i oparcie ze sklejki, rama
krzesła chromowana lub lakierowana; rozmiar nr 5
Szafa na dokumenty – wysokość: max. 220
cm, szerokość max.: 130 cm, drzwi dwuskrzydłowe lub przesuwne z zamkiem, liczba
przestrzeni na dokumenty: min. 4.
Tablica ekspozycyjna korkowa – 100 x 200
cm w drewnianej ramie;
Pufa – kształt: kostka; wysokość 40 cm, tapicerowana; materiał obicia: ekoskóra; kolorowe.
Szafka na ubrania - 5 segmentowa, zamykana; maks. wysokość: 150 cm.

2 szt.

Cena
netto za
1 szt.

Cena
brutto za
1 szt.

4 szt.

1 szt.

16 szt.

2 szt.

2 szt.
15 szt.

3 szt.
Łącznie:

Cena
netto
razem

Cena
brutto
razem

2. ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym.
3. OŚWIADCZAM, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
4. OŚWIADCZAM, że oferowane urządzenia są nowe i wolne od wad.
5. OŚWIADCZAM, że posiadam doświadczenie i wiedzę w zakresie działalności gospodarczej odpowiadającej przedmiotowi zamówienia.
6. OŚWIADCZAM, że udzielam rękojmi na okres 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego całego
przedmiotu umowy.
7. OŚWIADCZAM, że udzielam gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia odbioru końcowego całego
przedmiotu umowy.
Dane Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy....................................................................................................................
Adres Wykonawcy (wraz z kodem)...........................................................................................
tel. .........................................., fax. ........................................
Osoba wyznaczona do kontaktów Zamawiającym:...................................................................
Nr tel. do kontaktu:.....................................................................................................................
...................................., dnia ....................................

...............................................................
(podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

