
Załącznik nr 2 do „Zapytania ofertowego” 

 

 

 

FORMULARZ OFERTY  

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 ustawy                      

z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. z 2021r. Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1129 z późn.zm.).  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie 

„Regulaminu wydatkowania środków publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł netto                       

w Szkole Podstawowej nr 46 w Łodzi” nieobjętego przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę wyposażenia do pracowni specjalistycznych                     

w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 46 w Łodzi. 

 

 

 

I. Nazwa ZAMAWIAJĄCEGO  

 

Szkoła Podstawowa nr 46 im. Józefa Chełmońskiego  
ul. kpt. Fr. Żwirki 11/13, 90- 528 Łódź 

tel.42 637 77 32 
e- mail: kontakt@sp46.elodz.edu.pl 

 

 

II. Informacje Wykonawcy  

a) termin wykonania zamówienia – do 30 czerwca 2022 r.  

b) warunki płatności do 30.06.2022 r. - przelew  

 

III. Nazwa i adres WYKONAWCY  

NAZWA: 

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

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

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

ADRES: 

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

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

NIP: .............................................................................................................................................. 

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

NR RACHUNKU BANKOWEGO: 

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

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

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

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

 



 

IV. CENA (zgodnie z zestawieniem Formularza Cenowego).  

 

Cena netto ............................................................................  

VAT .....................................................................................  

 

Cena brutto ............................................................................  

 

Słownie .................................................................................  

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

 

 

V. Oświadczenia WYKONAWCY 

  

1) OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze treścią „Zapytania ofertowego” oraz 

zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 

zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.  

2) OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogólnymi warunkami umowy, zobowiązujemy 

się w przypadku wyboru naszej Oferty do zawarcia umowy na określonych w tej umowie 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3) OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunki płatności, określone przez Zamawiającego.  

4) UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zaproszeniu, czyli 

przez okres 17 dni od upływu terminu składania ofert.  

5) OŚWIADCZAMY, iż za wyjątkiem dokumentów wymienionych w pkt. 6 niniejszej 

Oferty, oferta nasza oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia złożone przez nas w trakcie 

niniejszego postępowania są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.  

6) OŚWIADCZAMY, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  

nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania  

stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:  

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

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

7) OFERTĘ niniejszą składamy na .............. kolejno ponumerowanych stronach.  

8) Pod groźbą odpowiedzialności karnej OŚWIADCZAMY, że załączone do oferty 

dokumenty opisują stan faktyczny i prawny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art.297 k.k.).  

9) W przypadku konieczności udzielenia wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty 

prosimy o zwracanie się do: Imię i nazwisko ......................................................., tel. 

................................,email:............................................................................................................  

(W przypadku niewpisania osoby kontaktowej prosimy o zwracanie się do osoby/osób  

podpisującej(-ych) ofertę).  

10) Do niniejszego formularza przedkładamy poniższe załączniki: 

 

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



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

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

 

VI. Ustanowionymi osobami do reprezentacji Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy są:  

stanowisko ...............................................................  

imię i nazwisko ...............................................................  

tel. ..............................................................  

mail. ...............................................................  

zakres ...............................................................  

 

VII. Inne informacje wykonawcy:  

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

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

 

Miejscowość i data        Podpis/podpisy osób upoważnionych do podpisania oferty  

 

…………………    …………………………………………………………. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FORMULARZ CENOWY  

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. z 2021r. Dz.U. z 2021r. 

poz. 1129 z późn.zm.).  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie 

„Regulaminu wydatkowania środków publicznych o wartości mniejszej niż 130 000,00 zł 

netto  w Szkole Podstawowej nr 46 w Łodzi” nieobjętego przepisami ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych, na dostawę wyposażenia do pracowni 

specjalistycznych w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości” do Szkoły Podstawowej nr 46 

w Łodzi. 
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