
Załącznik nr 1 

 

…………………………….. 
(pieczęć adresowa wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ CENOWY WYKONAWCY 

W TRYBIE  ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

o wartości mniejszej niż 30 000 euro – art.4 pkt 8 ustawy pzp. 

 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa …………………………………………………………………………………………… 

Siedziba …………………………………………………………………………………………. 

Nr tel./fax/adres e-mail …………………………………………………………………………. 

Nr NIP ……………………………………… Nr REGON …………………………………….. 

Konto bankowe ………………………………………………………………………………… 

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Zapytaniem Ofertowym 

dotyczącym zakupu i dostawy sprzętu w ramach zadania pn: 

 

Udzielenie pomocy finansowej na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu województwa małopolskiego w ramach 

konkursu „Bezpieczna Małopolska 2019” oraz Zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego 

dla strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Bobowa. W 

ramach Programu „Zapobieganie poważnym awariom i likwidacji ich skutków dla 

środowiska – Bezpieczny Strażak „ 

 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym zapytaniem ofertowym za 

wynagrodzenie łączne w wysokości: 

 
 

 Kwota brutto …....………….…… zł (słownie:…………......…….........…………………), 

 w tym: 

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

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

w tym: 

Lp. Element dostawy 
Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena jednostkowa 

brutto (zł) 
Wartość brutto (zł) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. 

Zestaw aparatu powietrznego: 

 Automat oddechowy 

 Noszak regulowany 

 Butla stalowa 6l 

 Maska panoramiczna , pełno 

twarzowa, wyposażona w komorę 

foniczną. 

 Sygnalizator bezruchu, 

 Czujnik temperatury, 

 Reduktor wysokiego ciśnienia 

300bar. 

Zestaw 6   

1. Radiotelefon z 

mikrofonogłośnikiem  

 Analogowo - cyfrowy 

Kpl. 12   

Razem wartość brutto dostawy (cena brutto dostawy)  



 

 

 

1. Wyżej wymienione zamówienie wykonam w terminie wskazanym w Zapytaniu 

Ofertowym.  

2. Udzielam gwarancji na okres 24 miesięcy. 

3. Oświadczamy, że elementy wyposażenia posiadają atesty dopuszczenia i certyfikaty do 

stosowania w ochronie przeciwpożarowej. 

4. Oświadczam, że wykonamy zamówienie zgodnie z warunkami zapytania ofertowego 

zamieszczonymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

5. Oświadczam, że posiadam uprawnienia do wykonywania działalności objętej 

przedmiotem zamówienia oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobowym 

umożliwiającym realizację zamówienia a także doświadczeniem umożliwiającym 

staranne i terminowe wykonanie usługi. 

6. Oświadczam, iż znajduję się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie 

zamówienia. 

7. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, opisem 

przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do nich, jak również do sposobu przekazania 

informacji przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, żadnych zastrzeżeń 

(w pełni je akceptuję). 

8. Oświadczam, że akceptuję projekt umowy i warunki płatności. 

 

 

 

 

(data i podpis osób uprawnionych do składnia  

oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy) 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty  

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

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

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

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

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

6. .................................................................................................................................................  

 

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

Miejscowość i data                                                                                   Podpis osób uprawnionych do 

składania oświadczeń w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka/pieczątki 

 


