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DA.JM.232.87.2019 

           Załącznik nr 2 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

............................................................... 
           pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa drobnego sprzętu  

do nauki dietetyki na Wydziale Nauk o Zdrowiu Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”. 

 

 

………………………………….……………………………………………………………………. 
pełna nazwa firmy Wykonawcy 

posiadający/a siedzibę: 
 

 

……………….…………..…………………………………………………………………………… 
ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość 

 

województwo: ………………………………………………………………………………………… 

 

telefon/ telefax: …….…………………………………………………………………………………. 

 

Internet: http:// …………………………………………………………………………………………. 

 

e-mail: ……………………………….……@…………………………………….………………….... 

Nr identyfikacyjny NIP: ……………………………………………………………………………….. 

 

REGON: …………………….……….………………………………………………………………….. 

 

Nr KRS/CEIDG: …………………………………………………………………………………….. 

 

Wykonawca (jest/nie jest) ………………………………. małym lub średnim przedsiębiorcą. 

 

reprezentowany przez: ………………..…………………….………………………………………… 
imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

1. Oferujemy przyjęcie do wykonania w/w przedmiotu zamówienia w cenie ryczałtowej ogółem brutto 

(wartość netto z wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia, w 

zaoferowanym czasie, z podatkiem VAT) (wypełnić w części/częściach na które Wykonawca  

składa ofertę w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia): 
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Część 1 – Półprofesjonalny przenośny analizator składu ciała- 1 szt. 

CENA BRUTTO ŁĄCZNIE ZA CZĘŚĆ NR 1 : …………………………………………………………… 

 

Część 2 – Fałdomierz- 1 szt.   

 

CENA BRUTTO ŁĄCZNIE ZA CZĘŚĆ NR 2 :……………………………………………………………… 

 

 

Część 3 – Miarki do pomiaru obwodu ciała – 4 szt. 

CENA BRUTTO ŁĄCZNIE ZA CZĘŚĆ NR 3 :……………………………………………………………… 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni. 

2. Warunki postępowania określone w niniejszym Zaproszeniu mogą być zmienione lub odwołane bez 

podania przyczyny. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert. 

4. Postępowanie wszczęte na podstawie niniejszego Zaproszenia prowadzi się z zachowaniem formy 

pisemnej. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania i 

złożenia oferty. 

6. Oświadczamy, iż posiadamy wszystkie artykuły w ilościach i sztukach w zakresie  

danej części zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.   

7. Oświadczamy, iż cena zawiera wszystkie składniki wynagrodzenia dla Wykonawcy związane z 

całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmuje również koszty transportu, 

dostarczenia, wniesienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w budynku 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

8. Oświadczamy, iż dostarczymy przedmiot zamówienia w terminie: do 08.11.2019r 

9. Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Mazowieckiej Uczelni Publicznej 

w Płocku na Pl. Dąbrowskiego 2. 

10. Oświadczam, że zapoznałem 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 

 

 

……………….                                                      …………………………………………………. 
           data                                                                                   Podpis (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)  

 
 


