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Załącznik nr 2

Zamawiający
E-MALUCH S.C. MAŁGORZATA 
PIEKARSKA, RAFAŁ RAJ

Ul. Prądzyńskiego 6

93-478 Łódź

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca (nazwa, adres, NIP)

Dane kontaktowe
Imię i Nazwisko
Telefon
mail

W odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 26.03.2021 r. składam ofertę na dostawę zabawek, wyposażenia
placu zabaw w ogrodzie oraz niezbędnego wyposażenia żłobka do lokalu w Łodzi przeznaczonego na
funkcjonowanie żłobka:

Łączna kwota wynikająca ze specyfikacji Część I WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW 

Cena netto Podatek VAT Cena brutto Słownie cena brutto

Łączna kwota wynikająca ze specyfikacji Część II WYPOSAŻENIE ŻŁOBKA

Cena netto Podatek VAT Cena brutto Słownie cena brutto



Łączna kwota wynikająca ze specyfikacji Część III SPRZĘT KOMPUTEROWY

Cena netto Podatek VAT Cena brutto Słownie cena brutto

Łączna  kwota  wynikająca  ze  specyfikacji  Część  IV  ŁÓŻECZKA  I  POŚCIEL  ORAZ

KOJCE I LEŻAKI
Cena netto Podatek VAT Cena brutto Słownie cena brutto

Zamawiający prosi o wypełnienie tylko tych części, których formularz ofertowy dotyczy, pozostałe 
części należy skreślić.

Okres gwarancji 

Oświadczam, że:

- powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku

wyboru niniejszej oferty. 

-  zapoznałem/am  się  z  Zapytaniem  Ofertowym  Zamawiającego  i  nie  wnoszę  do  niego

żadnych zastrzeżeń.

- zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi

w zapytaniu ofertowym, nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zobowiązuję się zrealizować

przedmiot zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą.

- spełniam wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego w niniejszym Zapytaniu

- uważam się za związanego/ą niniejszą ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert,

a w przypadku wyboru oferty przez cały okres trwania umowy. 

- uzyskałem/am wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia

niniejszej oferty. 

-  zapoznałem/am się  z postanowieniami  umowy,  określonymi  w Zapytaniu  Ofertowym i

zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą

ofertą,  na  warunkach  określonych  w  Zapytaniu  Ofertowym,  w  miejscu  i  terminie

wyznaczonym przez Zamawiającego.

                                                                                                                                        
(miejscowość, data) (Podpis/y osoby/ osób upoważnionej/ych)


