
 

 

Załącznik nr 2 do zapytania 

 

Nazwa i adres firmy (oferenta) 

O F E R T A 
Nawiązując do otrzymanego zaproszenia dotyczącego: 
Zakupu, dostawy i montażu sprzętu ICT, zabawek, artykułów plastycznych oraz pomocy 
dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych w ramach projektu p.n. „Wesołe przedszkolaki 
w m. Łącko", współfinansowanego w ramach Poddziałania 10.1.2 Wychowanie przedszkolne 
– SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego  2014-2020 
 
 
Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie i czasie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
za wynagrodzeniem w wysokości: 
 
Część I: 
Zakup, dostawa i montaż sprzętu ICT  
w ramach zadania pn. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”: 
 
netto ............................................ zł Podatek VAT .........................................  zł    ................ % 

                                                                                                 
brutto ......................................... zł  
 
słownie: .............................................................................................................................................................................. 
 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTAWY):.................................................................................... 
 
 
Część II: 
Zakup i dostawa zabawek 
w ramach zadania pn. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”: 
 
netto ............................................ zł Podatek VAT .........................................  zł    ................ % 

                                                                                                 
brutto ......................................... zł  
 
słownie: .............................................................................................................................................................................. 
 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTAWY):.................................................................................... 
 
 
Część III: 
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych teatralnych 
w ramach zadania pn. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”: 
 
netto ............................................ zł Podatek VAT .........................................  zł    ................ % 

                                                                                                 
brutto ......................................... zł  
 
słownie: .............................................................................................................................................................................. 
 
 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTAWY):.................................................................................... 
 



 

 

 
 
Część IV: 
Zakup i dostawa artykułów plastycznych 
w ramach zadania pn. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”: 
 
netto ............................................ zł Podatek VAT .........................................  zł    ................ % 

                                                                                                 
brutto ......................................... zł  
 
słownie: .............................................................................................................................................................................. 
 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTAWY):.................................................................................... 
 
 
Część V: 
Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych logopedycznych 
w ramach zadania pn. „Wesołe przedszkolaki w m. Łącko”: 
 
netto ............................................ zł Podatek VAT .........................................  zł    ................ % 

                                                                                                 
brutto ......................................... zł  
 
słownie: .............................................................................................................................................................................. 
 
 
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA (DOSTAWY):.................................................................................... 
 
 
 
Warunki płatności do 30 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 
Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 
Oświadczam, że przypadku wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Oświadczam, że cena obejmuje wszystkie koszty realizacji zadania. 
Oświadczam, że załączony do zapytania ofertowego projekt umowy został przez nas zaakceptowany 
i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych 
warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
Proponowany przez nas okres gwarancji za wady przedmiotu zamówienia wynosi ...................... miesięcy. 

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

              ( miejscowość,  data)   
                                                             

 .............................................................................. 
                         Podpisy i pieczęcie osób uprawnionych  

    do reprezentowania oferenta   
 

 

 

 

 


