
 

Załącznik nr 2 
 
 

…………………………………..                            ………………………,…………… 
               ( nazwa, adres  Wykonawcy )                                                       ( miejscowość, data ) 
 

Dane do kontaktu: 
tel. stacjonarny ………………………………. 

tel. komórkowy ……………………………….. 

adres e - mail  ………………………………… 
 
 

FORMULARZ  OFERTY 
Ja, niżej podpisany 

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

działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………….. 

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

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr EŁ.242.11.1.20 (PO-II.2691.149.20) na wykonanie 
pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego radiotelefonów i radarów do celów 
BHP składam niniejszą ofertę: 
 
1. Oferuję wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę brutto 

........................ zł (słownie złotych.......................................................................................), 

w tym: 

pomiary wykonywane na jednostkach pływających - cena brutto .............................................. 

pomiary wykonywane w pozostałych przypadkach - cena brutto............................................... 

 

LP Pomiary wykonywane 
na jednostkach 

pływających 

j.m. 
 

ilość Cena 
jednostkowa 
neto (cena za 

sztukę) 

Cena netto 
(ilość 

pomnożona 
przez cenę 

jednostkową 
netto) 

Stawka 
VAT 

Cena brutto 

1 Wykonanie pomiarów 
natężenia pola 
elektromagnetycznego 
radiotelefonów  

szt. 10   0 %  

2 Wykonanie pomiarów 
natężenia pola 
elektromagnetycznego 
radarów 

szt. 5   0%  

 SUMA - - -  0%  

 

LP Pomiary wykonywane 
w pozostałych 
przypadkach 

j.m. 
 

ilość Cena 
jednostkowa 
neto (cena za 

sztukę) 

Cena netto 
(ilość 

pomnożona 
przez cenę 

jednostkową 
netto) 

Stawka 
VAT 

Cena brutto 

1 Wykonanie pomiarów 
natężenia pola 
elektromagnetycznego 
radiotelefonów 

szt. 2   23 %  

 SUMA - - -  23%  



 

 
 
0% stawkę podatku VAT przyjęto zgodnie z ustawą z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług art. 83 ust.1 pkt 14 
. 

 

 

2. Jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. Wykonam zamówienie w terminie ……………………………………………………………. 

4. Spełniam warunki dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia; 

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

5. Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy i nie wnoszę do niej zastrzeżeń 

oraz w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach 

zawartych we wzorze umowy oraz w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

 

 
 
 
 
 

...........................................................................  
(podpis upoważnionego przedstawiciela) 

 


