
                                                                                                   

…………………………………….…….                                                       Załącznik  Nr 1  
(Nazwa i dokładny adres wykonawcy, telefon, fax)   

Formularz ofertowy  

 

Odpowiadając  na zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. 

„Doposażenie Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej  na terenie Gminy Rybno” 

Oferujemy wykonanie   dostawy  w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za 

wynagrodzenie łączne w wysokości :Kwota brutto …....………….…… zł 

(słownie:………………......…….........…………………..) 

Kwota podatku VAT: ………….…. zł (słownie:………............………………………………..) 

Kwota netto: ……………………… zł (słownie: ………............……………………………….) 

Wynagrodzenie zostało określone na podstawie następujących cen jednostkowych  

Lp Nazwa  Ilość 

sztu

k 

Cena jednostkowa 

zł/szt 

netto Vat Cenna brutto 

1 Zabezpieczenie  

poduszki powietrznej 

kierowcy  

1     

2 Osłona zabezpieczająca 

poszkodowanego  
1     

3 Zestaw uniwersalny 

podpór i klinów do 

stabilizacji pojazdów 

2     

4 Pilarka do drewna  

(moc kW/KM 2,8/3,8) 
1     

5 Pilarka do drewna  

(moc kW/KM 2,2/3,0) 
1     

6 Detektor napięć  1     

7 Sprzęt do oznakowania 

terenu akcji  
2     

8 Latarka akumulatorowa  4     

9 Zbijak do szyb 

hartowanych  
1     

10 Nóż do pasów 

bezpieczeństwa  
1     

11 Agregat prądotwórczy 

(Min 9,5 kVA / 9,5 kW) 
1     



2.Termin realizacji zamówienia:…………………………………………………………….... 

3.    Okres gwarancji:  …........................................................................................................... 

4.    Termin płatności: ………………………………………………………………………........ 

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

(data i podpis osób                                                                                                                                                 

uprawnionych do składnia  oświadczenia                                                                                                                               

woli w imieniu Wykonawcy)  

Oświadczam, że: 

1. Znajdujemy się w  sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia, posiadamy 

odpowiednie uprawnienia do wykonywanej działalności i doświadczenie umożliwiające 

staranne i terminowe wykonanie usługi.  

2. Wykonamy zamówienie zgodnie z warunkami zapytania ofertowego zamieszczonymi w Opisie 

przedmiotu zamówienia. 

3. Zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego zamieszczonymi w opisie przedmiotu 

zamówienia , obowiązkami Wykonawcy, terenem gminy i nie wnosimy do nich żadnych 

zastrzeżeń .  

4. Akceptujemy warunki płatności. 

5. W przypadku udzielenia zamówienia , zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty 

1. ................................................................................................................................................. 

2. ................................................................................................................................................. 

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

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

5.................................................................................................................................................. 

6. ………………………………...........................................................………………………. 

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

 Miejscowość i data                                                                              Podpis osób uprawnionych  do                                                                                  

składania oświadczenia woli w imieniu                                                                                                          

Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 


