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Załącznik nr 1 

znak: ZD.253.4.2014/2014 

 

 

 

 

Formularz cenowy 
 

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO – ASORTYMENTOWE 

ARTYKUŁY MALARSKIE 

 

 
 

          

............................................. 

                                                        miejscowość, data 

.......................................... 

    pieczęć wykonawcy   

.......................................... 

 tel./fax                

 

 

Składam ofertę na wykonanie zamówienia: Dostawa artykułów malarskich na potrzeby 

realizacji projektu „Pokonaj siebie! Udowodnij, że możesz więcej!” 

 

Lp. Asortyment J/M Ilość Cena 

jednostkowa 

brutto w 

PLN 

Stawka 

podatku Vat 

Wartość 

brutto w 

PLN 

1 Sztaluga z drewna 

178 cm w zestawie z 

rysownicą i dwoma 

klipsami 

sztuka 40    

2 Kubeczek z blokadą 

wylania Astra 

sztuka 40    

3 Podobrazie 60x50 

len 

sztuka 40    

4 Pędzel nr 07 sztuka 40    

5 Pędzel nr 10 sztuka 40    

6 Pędzel nr 12 sztuka 40    

7 Pędzel nr 14 sztuka 40    
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8 Farby akrylowe  12 

kolorów w tubkach  

 

sztuka 40    

9 Paleta plastikowa 

mała 

 

sztuka 40    

10 Ołówek 2B 

 

sztuka 80    

11 Tablica malarska 

30x40 

 

sztuka 40    

12 Blok gramatura  

230  A3  15 kartek 

 

sztuka 40    

13 Torba papierowa 

biała rozmiar 80×70   

 

sztuka 40    

14 Wartość brutto w PLN 

                                                                                     Razem 

 

Wszystkie artykuły spełniają wymogi polskich norm. 

 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia  do 13 maja 2014r. 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że: 

1. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmujemy warunki w nim zawarte.     

2. Pozyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie w/w 

zamówienia.                                                                                                                                             
. 

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują 

stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.) 

    Jako zasadnicze załączniki będące integralną częścią niniejszej oferty, a wynikające z 

zapytania ofertowego załączamy wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia: 

1) Wypełniony i podpisany formularz cenowy (Załącznik Nr 1). 

2) Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania 

Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy. 
 

 

 

       ..................................................... 
                                   podpis i pieczęć upoważnionej osoby* 
 

*osoby figurującej lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy lub we 
właściwym upoważnieniu. Każda ewentualna poprawka w formularzu ofert musi być parafowana przez osobę upoważnioną 

 


