Załącznik nr 1
do umowy ZT-I-241/196/2/2017; PO-II-379/ZZP-1/363/17
…………………………………………………………………
( 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 21.09.2017 r. – składam niniejszą ofertę.
Wymagany materiał z którego zostaną wykonane meble:
● szafa i komoda: korpusy 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 wykonane z płyty HDF, stopki
regulowane. Drzwi oklejone PCV 2mm. Uchwyty – satyna perforowana.
Przedmiot zamówienia
1

2

3

4

Szafa na dokumenty,
kolor: dąb królewski
Wym: wys. 194cm, szer. 72cm, głęb. 36cm
dwudrzwiowa, zamykana na zamek+kluczyk
w środku szafy 4 półki na dokumenty z
możliwością regulacji.
Komoda,
kolor: dąb królewski
Wym: wys. 110cm, szer. 106cm, głęb. 36cm
- Szafka dwudrzwiowa – bez zamka, w środku 3
półki z regulacją.
- Szafka jednodrzwiowa – bez zamka, w środku 2
półki z regulacją. Nad szafką dwie szuflady.
Stolik na telefon okrągły,
kolor: dąb królewski
Wym: wys. 76,5cm, średnica blatu 60,5cm
Blat stolika wykonany z płyty melaminowej o
grubości 25mm, krawędzie wzmocnione specjalną
taśmą ochronną o grubości 2mm. Noga metalowa.
Stół konferencyjny,
kolor: dąb
królewski
Wym: wys. 74-77cm, szer. 100cm, długość 200cm,
szer. nóżek 6cm, dł. segmentu: 100cm
Blat z płyty melaminowej o grubości 25mm,
krawędzie stołu wzmocnione specjalną taśmą
ochronną o grubości 2mm. Nogi metalowe
chromowane.

Ilość
szt.
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Cena
netto

Cena
brutto

Wartość
netto

Wartość
brutto

5

Krzesło konferencyjne ISO chrom Producent:
Nowy styl.
Wym. wys. 82cm, szer. 54,5cm, głęb. 42,5cm, wys.
siedziska 47cm, wys. oparcia (licząc od siedziska)
35cm.
Kolor: C11(czarny)
Rama: stalowa chromowana
Siedzisko i oparcie: miękkie, tapicerowane.

Wartość ogółem:

8

……………… ………........

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)

