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FORMULARZ OFERTOWY               Załącznik nr 1   

 

Nazwa:     ..............................................................................................................  

Siedziba: ..............................................................................................................  

   

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Strona internetowa:  ................................................   

Numer telefonu:  ……........................................   

Numer faksu:   ……........................................  

Numer REGON:  ................................................ 

Numer NIP:   ................................................  

Bank i nr konta bankowego       ................................................ 
 

Udzielimy gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy) …………………..… miesięczna gwarancja  producenta 

Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni  

- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: ………………………………………………………………………...  

- załatwienie wykonania reklamacji: .........................................................................................................................................................................     
 

Przewidywane zapotrzebowanie na zakup i dostawę rękawic jednorazowych   

Lp. Przedmiot zamówienia Rozmiar 

Ilość 

opakowań 

11.03.2019  

Ilość 

opakowań 

28.06.2019 

Cena jedn. 

netto  za   

opakowanie 

Cena jedn. brutto  

za opakowanie 

Wartość netto 

kol.(4+5) x 

kol.6 

VAT % 
Wartość brutto 

kol.8 + kol.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Rękawice zabiegowe nitrylowe 

bezpudrowe, do jednorazowego użytku, 

niejałowe, niezawierające lateksu, 

powierzchnia gładka 

 

Medium 200  

 

 

300  

 

    

2 Rękawice zabiegowe nitrylowe 

bezpudrowe, do jednorazowego użytku 

niejałowe, niezawierające lateksu, 

powierzchnia gładka 

 

Large  300 

 

 

 

400 
 

    

RAZEM:    
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ŁĄCZNA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA  STANOWI  KWOTĘ ZAMÓWIENIA: 

netto …………………………………………………………………………………………………zł  

(słownie: ………………………………………………………………………………………………) 

podatek VAT …% ………………………………………………………………………………….zł 

brutto …..…………………………………………………………………………………………….zł 

(słownie: ………………………………………………………………………………………………) 

Oświadczam, że zapoznałem /łam się z przedmiotem zamówienia,  który zostały zaakceptowany przeze mnie bez zastrzeżeń.  

W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

...................................................                                    ...................................................................................................... 
(miejscowość i data)                                                     (pieczęć i podpis osoby wskazanej w dokumencie uprawniającym do występowania  

                        w obrocie prawnym lub posiadającej pełnomocnictwo) 

 

Uwaga:   

1) w tabeli należy wypełnić wszystkie puste komórki;  

2) jednostka to opakowanie zbiorcze zawierające 100 sztuk rękawic. 


