Załącznik nr 1
do umowy ZT-I-241/88/2/2017; PO-II-379/ZZP-1/190/17
…………………………………………………………………
( miejscowość i data……………………………

(pieczęć Wykonawcy)
Nr tel.………………………
e-mail:……………………..

FORMULARZ OFERTY
Ja, niżej podpisany ……………………….. działając w imieniu i na rzecz
…………………………………. w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „Dostawę
mebli biurowych” z dnia 27.04.2017 r. – składam niniejszą ofertę.
Wymagany materiał z którego zostaną wykonane meble:
● biurka: na stelażu płytowym, blaty wykonane z płyty laminowanej gr. 25mm i
oklejone obrzeżem PCV 2mm. Pozostałe elementy wykonane z płyty laminowanej o
gr. 18mm i oklejone obrzeżem 0,5mm.
●szafa: korpusy szaf wykonane z płyty laminowanej 18mm i oklejone obrzeżem
0,5mm. Wieniec górny i dolny z płyty 25mm, oklejony obrzeżem PCV gr. 2mm. Półki,
korpus – płyta 18mm/PCV 0,5mm. Plecy szaf wykonane z płyty HDF, zamek
patentowy, 2 kluczyki, stopki regulowane. Drzwi oklejone PCV 2mm. Uchwyty –
satyna perforowana.
● łącznik wykonany z płyty laminowanej gr. 25mm, oklejony obrzeżem PCV 2mm,
wsparty na nogach metalowych.

Przedmiot zamówienia
Szafa aktowo-ubraniowa,
kolor: buk
wym: 1849x801x400mm
jedna półka montowana na stałe, wewnątrz
przegroda dzieląca, po lewej stronie trzy
ruchome półki, zamykana na klucz, stopki
poziomujące.
2 Biurko ergonomiczne L,
kolor: wiśnia
wym: 1380/700x1180/500x760mm
w blacie dwa przepusty na okablowanie.
Biurko komputerowe,
kolor: wiśnia
3 wym: 1180x700x760
w blacie dwa przepusty na okablowanie.
Szuflada na klawiaturę,
kolor: wiśnia
4 wym: 561x400x90mm
wykonana z płyty meblowej, półka wysuwana
na prowadnicach metalowych.
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Element łączący biurka – blat,
5 wym.700x700, kąt 45º

kolor: wiśnia
1

Wartość ogółem:

……………… ………........

1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, za cenę ujętą
w ww. zestawieniu tabelarycznym:
cena netto ogółem……………….zł (słownie złotych……………………………………………)
powiększona o podatek VAT (23%) w kwocie…………………………………………………zł
cena brutto ogółem …….. ………….…….zł (słownie złotych ………………......................
……………………………………………………………………………………………………….)
2. Wykonam przedmiot zamówienia w terminie 21 dni kalendarzowych od daty zawarcia
umowy.
3. Udzielam gwarancji w wymiarze 24 miesięcy od daty odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu
składania ofert.
5. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach
zawartych we wzorze umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.

…………………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela)

