
Formularz ofertowy
na wykonanię zadaria: dostawa chemii gospodarczej i rękawic nitrylowych na PotrzebY
Domu pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z fllią w Srymiszowie i filią w LeŚnicY

ul. Strażacka 8.

I.Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią Srymiszowie i
tilią w Leśnicy
kieiownik zamawiąącego: Dyrektor Dps pani Jolanta osuch

u1. Strażacka 8, toa: ąZ-tO0, Miejscowośó: Strzęlce Op., Powiat: strzelecki

e_mail: dps.strzelceopolskie@,wp.pl tęl. lfax 017 l46t_34_80

II. Nanva i adres Wykonawcy:
Nazwa
Siedziba
Województwo..
Nr tęlęfonu
Nr faksu

III. Nanva i przedmiot zamówienia:
Dostawa chemii gospodarczej i rękawic nitrylowych na potrzeby Domu PomocY

Społecznej w Strzelca.ń Op. zfilriąw Szymiszowie i fitią w Leśnicy ul. StraŻacka 8.

IV. \ilartość zamówienia:
Załaczniknr 1, *

1. Oferuję rłykonanie przedmiotu zamówięnia za,,

Cenę brutto: ....
Słownie:
Podatek
Słownie:
Cena netto: ......
Słownie:

Załaczniknr 2 *

t. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówięnia za:

Cenę brutto: .,..
Słownie:
Podatek VAT: ..%,w kwocie:
Słownie:
Cena netto: ,., ...
Słownie:

Za|aczniknr 3 *

1. Oferuję wykonanie przedmiotu
Cenę brutto: ....
Słownie: .{.....
Podatek VAT: .........Yo,w kwocie:
Słownie:
Cęna netto: ......

zamówienia za:

Słownie:



Za|aczniknr 4 *

1. Oferuję łvykonanie przedmiotu zamowięnia za:

Cenę brutto: ,..,
Słownie: ... ..,..
Podatek VAT: ..%,w kwocie:
Słownie:
Cęna netto: ......
e}^.,,_; ^.J,lLi yv rrrw.

Załączniknr 5 *

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zarlówienia za:

Cenę brutto: ....
Słownie:
Podatek VAT: ......,..oń,w kwocię:
Słownie:
Cena netto: ......
Słownie:

2. Deklaruję ponadto: *

a) termin wykonania zamówienia: do dnia 30.10.2020r.
b) okres gwarancji:
c) waruŃi płatności:

3,Zalącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralną część oferĘ są: *

1. Druk - formularz oferty,
2. Wykonawcamoże złożyć ofertę na całość jak również na jedną zwlw części zamówienia
zgodnie z załącznikiemnr l,zŃącznikiem nr 2, zńącznikiem nr 3, zńącznikiem nr 4
Iń zŃącznikiem nr 5.

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej -załącznik nr 6.

miejscowość, data

podpis i pieczęć Wykonawcy

* niepotrzebną częśó skreślić


