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FORMULARZ OFERTOWY 

Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę materiałów do prac badawczo-rozwojowych do 

Ośrodka Badawczo-Rozwojowego EDUKACJA 3.0 składam swoją ofertę na wykonanie zamówienia. 

 

1. Składam oferty na następujące części zamówienia: 

Część I – Dostawa materiałów do prac badawczo-rozwojowych 

Lp. Nazwa produktu 
Cena 

jednostkowa 
netto 

Ilość 
Wartość 

netto 
VAT1 

Wartość 
brutto2 

1 Sklejka 1250x2500  30    

2 Filc  300    

3 Folie samoprzylepne  100    

4 Płyta PCV spienione  10    

5 Płyta z PLEXI  5    

6 Materiały grawerskie.  5    

7 Filament plastikowy  50    

8 Filament gumopodobny  20    

9 Filamenty drewnopodobne  20    

10 Klej do druku 3D  10    

11 Wygładzacz wydruku  3    

Wartość VAT po stronie zamawiającego   

Łączna wartość oferty  
1) W zakresie jakim wykonawca oświadczył, że wybór oferty będzie powodował po stronie zamawiającego 

obowiązek podatkowy, wykonawca w odpowiednich rubrykach „VAT”  wpisuje słowo odwrócony. 

2) Dla pozycji , w których podatek VAT rozlicza zamawiający – odwrotne obciążenie – wartość netto będzie równa 

wartości brutto. 

Oświadczam że złożona oferta prowadzi/nie prowadzi (niepotrzebne skreślić) do powstania 

obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i 

usług. 

2. Podwykonawcom zamierzam powierzyć wykonanie następujących części zamówienia: 

− ………………………………………………………………………….... 

− ……………………………………………………………………………. 

3. Termin realizacji zamówienia poszczególnych części: 

− Część I - do dnia 31.10.2018 r. 
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4. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego oraz wzorem umowy i nie 

wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte.  

5. W przypadku przyznania mi zamówienia zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Oferta powyższa została złożona na …........ stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych  

od nr ……… do nr ........ 

7. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  

Nazwa: ……..............................................................................................…………………………… 

Adres: ……..............................................................................................…………………………….. 

Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………………………………………………. 

 tel.: ……………………………………….. ………………, e-mail: …………………………………………………………. 

 

 

.............................. 
(data) 

……………………………………………………………………….. 
(podpis osoby uprawnionej imienna pieczątka) 

 

Do formularza oferty załączam następujące dokumenty: 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i/lub kapitałowych z Zamawiającym. 

3. ..................................................................................... 

4. ..................................................................................... 

 

 


