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   SIWZ do ogłoszenia – zapytanie ofertowe z dnia 22.06.2018. 
 
 
 
 
 
 

..........................................................................     data …………………. 
    Pieczęć, nazwa i dokładny adres Wykonawcy                                                   
                                      

 
 

 
FORMULARZ  OFERTOWY (SIWZ) 

na 

                         zakup odzieży roboczej (ok. 200 sztuk rocznie) 

 

 

 

 

Postępowanie przetargowe nie podlega przepisom Ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych. 

                                                   

 
Ja niżej podpisany/a 
 

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

(imię i nazwisko) 

działając  w  imieniu  Wykonawcy1) : 
 
.......................................................................................................................................................................................................... 

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

(nazwa /firma i dokładny adres Wykonawcy) 
 
 
 

oświadczam, że: 
 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym 

na następujących warunkach: 

lp. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: TAK NIE 

1 BLUZA - gramatura nie mniejsza niż 250 g/m2     

2 SPODNIE OGRODNICZKI - gramatura nie mniejsza niż 250 g/m2     

3 SPODNIE DO PASA - gramatura nie mniejsza niż 250 g/m2     

4 TRZEWIKI ROBOCZE – norma ochrony co najmniej S1     

5 KOSZULA FLANELOWA     

6 
KURTKA OCIEPLONA - gramatura nie mniejsza niż 250 g/m2, ocieplina nie 
mniejsza niż 200 g/m2     

7 
UBRANIE OCIEPLONE  - gramatura nie mniejsza niż 250 g/m2, ocieplina nie 
mniejsza niż 200 g/m2     

8 
SPODNIE DO PASA OCIEPLONE - gramatura nie mniejsza niż 250 g/m2, ocieplina 
nie mniejsza niż 200 g/m2     
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9 TRZEWIKI ROBOCZE OCIEPLONE – norma ochrony co najmniej S1     

10 GUMOFILCE (miękkie)     

11 GUMOWCE (guma i pianka)     

12 UBRANIE P. DESZCZOWE GUMOWE     

13 Bluza, spodnie ogrodniczki, ubrania ocieplane – wycena wraz z logo firmy     

 

Zainteresowanym oferentom zostanie przesłany wzór logo firmy do umieszczenia na 
odzieży. 

Przy składaniu ofert prosimy o dołączenie 1 kompletu ubrań wraz z logo, który 
zostanie zwrócony po rozpatrzeniu ofert. 

KWOTA ŁĄCZNIE: …………………..(netto) zł, kwota łącznie …………………(brutto) zł 
 

Do podanej kwoty łącznej (netto) został dodany podatek VAT w wysokości: …….. %. 

 
2. Termin płatności wynosi ….. 

3. W/w zamówienie wykonamy w terminie do ….. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do 

niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy niezbędne informacje do przygotowania 

oferty. 

5. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym. 

6. Załącznikami do niniejszej oferty są:  

 

1)  

2)  

3)  

 

 

 

________________________________ 

Podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy 


