
 

znak sprawy: CEZ/  1 / 12  /2018 
 
 
 
 
 
............................................... 
(nazwa i siedziba zamawiającego) 
 

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

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

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

..................................................................................... 
(nazwa i adres wykonawcy) 

 
 

Zapytanie ofertowe  
 
Zamawiający Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ul. Leszka Czarnego 2 98-200 Sieradz 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu  udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

szacunkowej poniżej 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa materiałów 

eksploatacyjnych do zajęć praktycznych na potrzeby dla Centrum Edukacji Zawodowej w 

Sieradzu ”  realizowane jest w ramach projektu pn. „Dobry zawód, pewna praca - to się opłaca” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Działania XI.3 

Kształcenie zawodowe Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wyszczególnionych w formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.  

 

Nazwa zamówienia:  

Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych ćwiczeń praktycznych MAG stal.  

Blacha gr. 3mm, próbki spawalnicze 8x40x200, rura fi 57x3 



 

Miejsce realizacji zamówienia Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ul. Leszka Czarnego 2 

98-200 Sieradz 

Wymagany termin realizacji w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy  

Inne wymagania: 

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie z napisem: „Oferta cenowa na wykonanie 

zamówienia pn.: „ Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych ćwiczeń praktycznych 

MAG stal.”, w siedzibie Zamawiającego w terminie do dn. 18.12.2018 godz. 10.00 

Miejsce składania ofert: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu , ul. Leszka Czarnego 2,  

98 – 200 Sieradz – sekretariat.   

Termin składania ofert: 18.12.2018r., godz. 10.00 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena (waga kryterium – 100%). 

Kalkulując cenę ryczałtową, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia w szczególności dostawy do siedziby Zamawiającego.  

Wykonawca w formularzu winien podać cenę jednostkową netto, brutto oraz należny podatek 

VAT za zakup i dostaw materiałów eksploatacyjnych. Dostawa materiałów eksploatacyjnych 

będzie się odbywać w miarę potrzeb Zamawiającego w granicach budżetu.  

Przedmiot umowy stanowią materiały eksploatacyjne wyłącznie oryginalne, wyprodukowane 

przez producentów urządzeń, w których mają być eksploatowane. Zamawiający nie wyraża 

zgody na składanie ofert częściowych.  

Oferta składana przez Wykonawcę winna być sporządzona na formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

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

(data i podpis kier. Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

znak sprawy: CEZ/  2 / 12  /2018 
 
 
 
 
 
............................................... 
(nazwa i siedziba zamawiającego) 
 

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

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

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

..................................................................................... 
(nazwa i adres wykonawcy) 

 
 

Zapytanie ofertowe  
 
Zamawiający Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ul. Leszka Czarnego 2 98-200 Sieradz 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu  udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

szacunkowej poniżej 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa materiałów 

eksploatacyjnych do zajęć praktycznych na potrzeby dla Centrum Edukacji Zawodowej w 

Sieradzu ”  realizowane jest w ramach projektu pn. „Dobry zawód, pewna praca - to się opłaca” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Działania XI.3 

Kształcenie zawodowe Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wyszczególnionych w formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.  

 

Nazwa zamówienia:  

Materiały eksploatacyjne do ćwiczeń praktycznych MAG gaz osłonowy CO2 



 

Miejsce realizacji zamówienia Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ul. Leszka Czarnego 2 

98-200 Sieradz 

Wymagany termin realizacji w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy  

Inne wymagania: 

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie z napisem: „Oferta cenowa na wykonanie 

zamówienia pn.: „ Materiały eksploatacyjne do ćwiczeń praktycznych MAG gaz osłonowy 

CO2”, w siedzibie Zamawiającego w terminie do dn. 18.12.2018 godz. 10.00 

Miejsce składania ofert: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu , ul. Leszka Czarnego 2,  

98 – 200 Sieradz – sekretariat.   

Termin składania ofert: 18.12.2018r., godz. 10.00 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena (waga kryterium – 100%). 

Kalkulując cenę ryczałtową, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia w szczególności dostawy do siedziby Zamawiającego.  

Wykonawca w formularzu winien podać cenę jednostkową netto, brutto oraz należny podatek 

VAT za zakup i dostaw materiałów eksploatacyjnych. Dostawa materiałów eksploatacyjnych 

będzie się odbywać w miarę potrzeb Zamawiającego w granicach budżetu.  

Przedmiot umowy stanowią materiały eksploatacyjne wyłącznie oryginalne, wyprodukowane 

przez producentów urządzeń, w których mają być eksploatowane. Zamawiający nie wyraża 

zgody na składanie ofert częściowych.  

Oferta składana przez Wykonawcę winna być sporządzona na formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

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

(data i podpis kier. Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

znak sprawy: CEZ/ 3  / 12  /2018 
 
 
 
 
 
............................................... 
(nazwa i siedziba zamawiającego) 
 

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

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

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

..................................................................................... 
(nazwa i adres wykonawcy) 

 
 

Zapytanie ofertowe  
 
Zamawiający Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ul. Leszka Czarnego 2 98-200 Sieradz 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu  udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

szacunkowej poniżej 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa materiałów 

eksploatacyjnych do zajęć praktycznych na potrzeby dla Centrum Edukacji Zawodowej w 

Sieradzu ”  realizowane jest w ramach projektu pn. „Dobry zawód, pewna praca - to się opłaca” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Działania XI.3 

Kształcenie zawodowe Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wyszczególnionych w formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.  

 

Nazwa zamówienia:  

Materiały eksploatacyjne do ćwiczeń praktycznych MAG drut spawalniczy fi 0,8 w 

kr ążkach 15kg. 



 

Miejsce realizacji zamówienia Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ul. Leszka Czarnego 2 

98-200 Sieradz 

Wymagany termin realizacji w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy  

Inne wymagania: 

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie z napisem: „Oferta cenowa na wykonanie 

zamówienia pn.: „ Materiały eksploatacyjne do ćwiczeń praktycznych MAG drut 

spawalniczy”, w siedzibie Zamawiającego w terminie do dn. 18.12.2018 godz. 10.00 

Miejsce składania ofert: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu , ul. Leszka Czarnego 2,  

98 – 200 Sieradz – sekretariat.   

Termin składania ofert: 18.12.2018r., godz. 10.00 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena (waga kryterium – 100%). 

Kalkulując cenę ryczałtową, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia w szczególności dostawy do siedziby Zamawiającego.  

Wykonawca w formularzu winien podać cenę jednostkową netto, brutto oraz należny podatek 

VAT za zakup i dostaw materiałów eksploatacyjnych. Dostawa materiałów eksploatacyjnych 

będzie się odbywać w miarę potrzeb Zamawiającego w granicach budżetu.  

Przedmiot umowy stanowią materiały eksploatacyjne wyłącznie oryginalne, wyprodukowane 

przez producentów urządzeń, w których mają być eksploatowane. Zamawiający nie wyraża 

zgody na składanie ofert częściowych.  

Oferta składana przez Wykonawcę winna być sporządzona na formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

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

(data i podpis kier. Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

znak sprawy: CEZ/ 4  / 12  /2018 
 
 
 
 
 
............................................... 
(nazwa i siedziba zamawiającego) 
 

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

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

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

..................................................................................... 
(nazwa i adres wykonawcy) 

 
 

Zapytanie ofertowe  
 
Zamawiający Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ul. Leszka Czarnego 2 98-200 Sieradz 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu  udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

szacunkowej poniżej 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa materiałów 

eksploatacyjnych do zajęć praktycznych na potrzeby dla Centrum Edukacji Zawodowej w 

Sieradzu ”  realizowane jest w ramach projektu pn. „Dobry zawód, pewna praca - to się opłaca” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Działania XI.3 

Kształcenie zawodowe Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wyszczególnionych w formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.  

 

Nazwa zamówienia:  

Sprzęt pomocniczy do ćwiczeń praktycznych MAG: Przedmiot zamówień obejmował 
będzie: maski spawalnicze, szczotki druciane, rękawice ochronne spawalnicze, dysze 



 

gazowe, dysze prądowe fi 0,8, dysze, formujące gaz, pancerz prowadzący spoiwo fi 0,8, 
szczypce uniwersalne 
Miejsce realizacji zamówienia Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ul. Leszka Czarnego 2 

98-200 Sieradz 

Wymagany termin realizacji w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy  

Inne wymagania: 

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie z napisem: „Oferta cenowa na wykonanie 

zamówienia pn.: „ Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych ćwiczeń praktycznych 

MAG ”, w siedzibie Zamawiającego w terminie do dn. 18.12.2018 godz. 10.00 

Miejsce składania ofert: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu , ul. Leszka Czarnego 2,  

98 – 200 Sieradz – sekretariat.   

Termin składania ofert: 18.12.2018r., godz. 10.00 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena (waga kryterium – 100%). 

Kalkulując cenę ryczałtową, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia w szczególności dostawy do siedziby Zamawiającego.  

Wykonawca w formularzu winien podać cenę jednostkową netto, brutto oraz należny podatek 

VAT za zakup i dostaw materiałów eksploatacyjnych. Dostawa materiałów eksploatacyjnych 

będzie się odbywać w miarę potrzeb Zamawiającego w granicach budżetu.  

Przedmiot umowy stanowią materiały eksploatacyjne wyłącznie oryginalne, wyprodukowane 

przez producentów urządzeń, w których mają być eksploatowane. Zamawiający nie wyraża 

zgody na składanie ofert częściowych.  

Oferta składana przez Wykonawcę winna być sporządzona na formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

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

(data i podpis kier. Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
 
 
 



 

znak sprawy: CEZ/  5 / 12  /2018 
 
 
 
 
 
............................................... 
(nazwa i siedziba zamawiającego) 
 

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

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

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

..................................................................................... 
(nazwa i adres wykonawcy) 

 
 

Zapytanie ofertowe  
 
Zamawiający Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ul. Leszka Czarnego 2 98-200 Sieradz 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu  udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

szacunkowej poniżej 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa materiałów 

eksploatacyjnych do zajęć praktycznych na potrzeby dla Centrum Edukacji Zawodowej w 

Sieradzu ”  realizowane jest w ramach projektu pn. „Dobry zawód, pewna praca - to się opłaca” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Działania XI.3 

Kształcenie zawodowe Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wyszczególnionych w formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.  

 

Nazwa zamówienia:  

Materiały eksploatacyjne do ćwiczeń praktycznych MMA stal 

Blacha gr. 3mm, próbki spawalnicze 8x40x200, rura fi 57x3 



 

Miejsce realizacji zamówienia Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ul. Leszka Czarnego 2 

98-200 Sieradz 

Wymagany termin realizacji w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy  

Inne wymagania: 

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie z napisem: „Oferta cenowa na wykonanie 

zamówienia pn.: „ Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych ćwiczeń praktycznych 

MMA stal. ”, w siedzibie Zamawiającego w terminie dn. 18.12.2018 godz. 10.00 

Miejsce składania ofert: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu , ul. Leszka Czarnego 2,  

98 – 200 Sieradz – sekretariat.   

Termin składania ofert: 18.12.2018r., godz. 10.00 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena (waga kryterium – 100%). 

Kalkulując cenę ryczałtową, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia w szczególności dostawy do siedziby Zamawiającego.  

Wykonawca w formularzu winien podać cenę jednostkową netto, brutto oraz należny podatek 

VAT za zakup i dostaw materiałów eksploatacyjnych. Dostawa materiałów eksploatacyjnych 

będzie się odbywać w miarę potrzeb Zamawiającego w granicach budżetu.  

Przedmiot umowy stanowią materiały eksploatacyjne wyłącznie oryginalne, wyprodukowane 

przez producentów urządzeń, w których mają być eksploatowane. Zamawiający nie wyraża 

zgody na składanie ofert częściowych.  

Oferta składana przez Wykonawcę winna być sporządzona na formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

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

(data i podpis kier. Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

znak sprawy: CEZ/ 6  / 12  /2018 
 
 
 
 
 
............................................... 
(nazwa i siedziba zamawiającego) 
 

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

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

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

..................................................................................... 
(nazwa i adres wykonawcy) 

 
 

Zapytanie ofertowe  
 
Zamawiający Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ul. Leszka Czarnego 2 98-200 Sieradz 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu  udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

szacunkowej poniżej 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa materiałów 

eksploatacyjnych do zajęć praktycznych na potrzeby dla Centrum Edukacji Zawodowej w 

Sieradzu ”  realizowane jest w ramach projektu pn. „Dobry zawód, pewna praca - to się opłaca” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Działania XI.3 

Kształcenie zawodowe Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wyszczególnionych w formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.  

 

Nazwa zamówienia:  

Materiały eksploatacyjne do ćwiczeń praktycznych MMA 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę elektrod ER.146 (fi3,25, fi 2,5) 



 

Miejsce realizacji zamówienia Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ul. Leszka Czarnego 2 

98-200 Sieradz 

Wymagany termin realizacji w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy  

Inne wymagania: 

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie z napisem: „Oferta cenowa na wykonanie 

zamówienia pn.: „ Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych ćwiczeń praktycznych 

MMA ”, w siedzibie Zamawiającego w terminie do dn. 18.12.2018 godz. 10.00 

Miejsce składania ofert: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu , ul. Leszka Czarnego 2,  

98 – 200 Sieradz – sekretariat.   

Termin składania ofert: 18.12.2018r., godz. 10.00 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena (waga kryterium – 100%). 

Kalkulując cenę ryczałtową, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia w szczególności dostawy do siedziby Zamawiającego.  

Wykonawca w formularzu winien podać cenę jednostkową netto, brutto oraz należny podatek 

VAT za zakup i dostaw materiałów eksploatacyjnych. Dostawa materiałów eksploatacyjnych 

będzie się odbywać w miarę potrzeb Zamawiającego w granicach budżetu.  

Przedmiot umowy stanowią materiały eksploatacyjne wyłącznie oryginalne, wyprodukowane 

przez producentów urządzeń, w których mają być eksploatowane. Zamawiający nie wyraża 

zgody na składanie ofert częściowych.  

Oferta składana przez Wykonawcę winna być sporządzona na formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

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

(data i podpis kier. Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

znak sprawy: CEZ/ 7  / 12  /2018 
 
 
 
 
 
............................................... 
(nazwa i siedziba zamawiającego) 
 

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

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

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

..................................................................................... 
(nazwa i adres wykonawcy) 

 
 

Zapytanie ofertowe  
 
Zamawiający Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ul. Leszka Czarnego 2 98-200 Sieradz 

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu  udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

szacunkowej poniżej 30 000 euro. Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa materiałów 

eksploatacyjnych do zajęć praktycznych na potrzeby dla Centrum Edukacji Zawodowej w 

Sieradzu ”  realizowane jest w ramach projektu pn. „Dobry zawód, pewna praca - to się opłaca” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w ramach Działania XI.3 

Kształcenie zawodowe Poddziałania XI.3.1 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wyszczególnionych w formularzu 

ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.  

 

Nazwa zamówienia:  

Sprzęt pomocniczy do ćwiczeń praktycznych MMA: Przedmiot zamówień obejmował 
będzie: maski spawalnicze, szczotki druciane, rękawice ochronne spawalnicze, uchwyt 
spawalniczy, młotki, przewody robocze szczypce uniwersalne 



 

 

Miejsce realizacji zamówienia Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu, ul. Leszka Czarnego 2 

98-200 Sieradz 

Wymagany termin realizacji w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy  

Inne wymagania: 

Ofertę należy złożyć w zabezpieczonej kopercie z napisem: „Oferta cenowa na wykonanie 

zamówienia pn.: „ Zakup i dostawa sprzętu pomocniczego do ćwiczeń praktycznych MMA ”, 

w siedzibie Zamawiającego w terminie do dn. 18.12.2018 godz. 10.00 

Miejsce składania ofert: Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu , ul. Leszka Czarnego 2,  

98 – 200 Sieradz – sekretariat.   

Termin składania ofert: 18.12.2018r., godz. 10.00 

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowić będzie cena (waga kryterium – 100%). 

Kalkulując cenę ryczałtową, Wykonawca winien uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do 

zrealizowania zamówienia w szczególności dostawy do siedziby Zamawiającego.  

Wykonawca w formularzu winien podać cenę jednostkową netto, brutto oraz należny podatek 

VAT za zakup i dostaw materiałów eksploatacyjnych. Dostawa materiałów eksploatacyjnych 

będzie się odbywać w miarę potrzeb Zamawiającego w granicach budżetu.  

Przedmiot umowy stanowią materiały eksploatacyjne wyłącznie oryginalne, wyprodukowane 

przez producentów urządzeń, w których mają być eksploatowane. Zamawiający nie wyraża 

zgody na składanie ofert częściowych.  

Oferta składana przez Wykonawcę winna być sporządzona na formularzu ofertowym 

stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego  

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

(data i podpis kier. Zamawiającego lub osoby upoważnionej) 
 
 
 



 

FORMULARZ OFERTOWY  
 

......................................... 
(miejscowość i data) 

................................ 
(Pieczęć adresowa wykonawcy) 

OFERTA  
 

1. Nazwa (firma) i siedziba składającego ofertę: 

………………………………………………………………………………………………

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

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

2. Niniejszym przedkładam ofertę na wykonanie zamówienie pn„ ..................,,,,,,,,,....................... 

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….” 

3. Oferowana cena wykonania zamówienia netto .............. podatek VAT …... %,  brutto ….......... 

(słownie złotych: ........................................................................................................................). 

Lp.  Nazwa produktu  Jednostka  Cena 
jednostkowa 

netto  

VAT  Cena 
jednostkowa 

brutto  

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

 



 

4. Oświadczam, że jestem w stanie wykonać prace objęte zamówieniem, spełniam wymagane 

warunki i posiadam niezbędne uprawnienia do ich realizacji. 

5. Informuję, iż wybór naszej oferty będzie*/ nie będzie* (niepotrzebne skreślić) prowadzić do 

powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od 

towarów i usług. 

* wybrać odpowiednio poprzez skreślenie niewłaściwej informacji 

6. Poniżej wskazujemy nazwę (rodzaj) usług/i, których świadczenie będzie prowadzić do jego 

powstania, oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku – jeżeli dotyczy 

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

7. Przedmiot zamówienia obowiązuję się wykonać w wymaganym terminie tj. do ......................... 
 
 
 
 

.............................................. 
  (podpis osoby upoważnionej) 
 
 

 


