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Załącznik nr 1 do Zaproszenia 

DA.JM.232.106.2019  

 

 

FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY 

 
 

Wykonawca: ………………………………………… 

 

…………………………………………………………                              ……………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres)                                                                                (pieczęć Wykonawcy) 

 

NIP Wykonawcy:…………………………… 

Nr KRS/CEDIG Wykonawcy:…………………………… 

reprezentowany przez: 

………………………………………………………………………..……………………..……………… 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 

tel., fax, adres e-mail: ..................................................................................................................................... 

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

 

Oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia, którego zakres i przedmiot określono w  

Zaproszeniu do składania ofert na „Wykonanie i dostawę mebli laboratoryjnych oraz krzeseł 

laboratoryjnych do pracowni mikrobiologiczno-genetycznej (sala A7) na potrzeby Wydziału Nauk o 

Zdrowiu w Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”  

 

w cenie ogółem brutto dla części I:……………………………………………….…………zł 

 

podatek VAT dla części I:…………………………………..………………………………zł 

 

w cenie ogółem netto dla części I:……………………………………………………………zł 

 

w cenie ogółem brutto dla części II:…………………………………………………………zł 

 

podatek VAT dla części II:…………………………………………………………….……zł 

 

w cenie ogółem netto dla części II:……………………………………………..……………zł 
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Lp Produkt 
Ilość 
szt. 

Cena jednostkowa 
netto 

Cena jednostkowa 
brutto 

Wartość brutto                   
(ilość x cena 

jednostkowa brutto) 

CZĘŚĆ I 

1 

Stół laboratoryjny w 

kształcie litery „L”  

z szafką i 

dwukomorowym 

zlewem oraz 2 szt. 

baterii 

1    

2 
Biurko wykładowcy z 

cokołem/blendą 
1    

Łączna wartość brutto  

Okres gwarancji (min. 24 miesięcy)  

CZĘŚĆ II 

1 Krzesło laboratoryjne 

bez podłokietnika 
10    

2 
Krzesło laboratoryjne z 

podłokietnikiem 
1    

Łączna wartość brutto  

Okres gwarancji (min. 24 miesięcy)  

 
 

Wykonawca oświadcza, że: 

 
a. Zapoznał się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia oferty 

i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń; 

 

b. Uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia; 

 

c. Podana w ofercie cena zawiera i uwzględnia wszystkie niezbędne koszty, konieczne  

do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia; 

 

d. Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych; 

 

e. Nie jest prowadzone wobec niego postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub przestępstwa skarbowe; 

 

f.      Posiada zdolność techniczną i sytuację finansową pozwalającą na rzetelną i terminową 

realizację zamówienia; 
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g. Zapoznał się z Klauzulą informacyjną dla wykonawcy na podstawie art. 13 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  (RODO), zamieszczoną w Zaproszeniu do 

składania ofert; 

h. Wszystkie informacje podane w niniejszej ofercie i załącznikach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
………............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r.              ……………….…………………………… 

(miejscowość)                                                                              (podpis osoby upoważnionej do  

                                                                                                      reprezentowania Wykonawcy ) 

 
 


