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Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 
 
....................................................... 
 pieczęć adresowa firmy Oferenta 
 

Formularz ofertowy do ZAPYTANIA OFERTOWEGO  
 

Przystępując do udziału w postępowaniu ofertowym na dostawę przedmiotu zamówienia zgodnego 

z zapytaniem ofertowym Zamawiającego: 

PHU AMBERLEX Andrzej Ambroziak 
Ul. PCK 2/6 97-200 Tomaszów Mazowiecki  
NIP: 7291166707 
1. Oferujemy dostarczenie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zapytania ofertowego 

w następującej cenie: 
 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

CENA NETTO 
[zł] 

A. Pontony z wiosłami(2 komplety.)  

B. Kamizelki asekuracyjne(4 szt.)  

 Cena  RAZEM  

 
Niniejszym oferuję sprzedaż  i dostawę 2 szt. pontonów z wiosłami i kamizelkami asekuracyjnymi  za: 

cenę netto: ………………………………………………….zł 

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

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

Podatek VAT …… % tj. ………………….…………….. zł 

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

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 

Cenę brutto: ………………………………….………….. zł 

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

…………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………… 
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 okres gwarancji  ………………………………………………………………….. 
 

 deklarowany czas usunięcia ewentualnych wad i defektów powstałych w okresie obowiązywania  
 
 gwarancji………………………………………………………………………………  

 
 

2. Oświadczamy, że: 
 

1) Powyższa cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z pełną realizacją zakresu 
rzeczowego zamówienia, łącznie z dostawą na adres Zamawiającego i została wyliczona 
zgodnie z wymogami zapytania ofertowego. 

2) Spełniamy warunki udziału w postępowaniu. 
3) Zapoznaliśmy się z wymogami zapytania ofertowego w zakresie opisu przedmiotu 

zamówienia a tym samym uzyskaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
wykonania zamówienia w takim zakresie, że zapewnia to prawidłowe sporządzenie oferty 
jak i pełną realizację zamówienia i nie wnosimy zastrzeżeń. 

4) Nie jestem powiązany/a osobowo lub kapitałowo z PHU AMBERLEX Andrzej Ambroziak 
(zwany dalej: Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań  
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności 
związanych z przygotowaniem  i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy 

 
Dane Oferenta: 
 
Nazwa Oferenta: 
 
................................................................................................................................................................ 
 
Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…. 
 
REGON  ………………………………………………………..…………. NIP………………………….………….………………………… 
 
Tel. …………………………………………………………………….. e-mail : ……………………………………………………….…….. 
 
 
 
 
 
 
 
dnia.............................                          .................................................................................. 

  pieczęć i podpisy 
osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta 
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