
 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

Gdynia, 22.09.2017 r. 

 

Załącznik nr 1 do ZO-5/KDP/2017 

               

 

 

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

pieczęć firmowa Wykonawcy  

 

F O R M U L A R Z     O F E R T Y 

 

na wykonanie dostawy odzieży ochronnej w ramach projektu  

„Kwalifikacje dla Pomorzan” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

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

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

Numer faxu:........................................................................................................... 

Numer konta bankowego: ....................................................................................... 

Oferujemy wykonanie zamówienia na następujących warunkach cenowych:  

L.p. Nazwa materiału 

Kod Wspólny 

Słownik 

Zamówień 

Jednostka 

miary 
Ilość 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Razem cena 

brutto danego 

asortymentu 

1 
Ubranie robocze 

spawacza 
18113000-4 kpl 150   

2 

Buty robocze  z 

metalowymi 

ochraniaczami na 

palce 

18831000-3 para 150   

3 

Rękawice 

spawalnicze 

skórzane grube do 

MAG/MMA 

18141000-9 para 150   

4 

Rękawice 

spawalnicze 

skórzane TIG 

18141000-9 para 150   

 
Ubrania robocze są przeznaczone dla grup szkoleniowych 10-osobowych w okresie od 9 

października 2017 do 31 grudnia 2019 roku.   

Zamawiający dopuszcza zmniejszenie/zwiększenie ilości zamawianych ubrań dla 

poszczególnych grup jak i dla całego projektu. Zleceniobiorca zobowiązany będzie pobrać 



wymiary osób szkolonych w pierwszym dniu szkolenia i dostarczyć ubrania robocze, obuwie 

robocze i rękawice w ciągu dwóch dni od pobrania wymiarów. W przypadku stwierdzenia, że 

rozmiary są niewłaściwe, Zleceniobiorca zobowiązany będzie wymienić asortyment w ciągu 

24 godzin od zgłoszenia. Zleceniobiorca udzieli 12-miesięcznej gwarancji na zamówiony 

asortyment, w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia wad, Zleceniobiorca wymieni 

uszkodzony asortyment na nowy 

 

Cena brutto  za wykonanie całego zamówienia wynosi:........................................... 

w tym stawka VAT: ………… 

cena netto: ……………………………………….. 

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi dla zamawiającego postanowieniami, które 

zostaną wprowadzone do treści umowy, akceptujemy je bez zastrzeżeń i w wypadku wyboru 

naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

Oświadczamy, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia opisanego w Zapytaniu Ofertowym. 

Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.  

Oświadczamy, że  jesteśmy związany ofertą  przez okres 30 dni, licząc od terminu złożenia 

ofert. 

 

 

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

(miejscowość, data)                                                   (podpis i pieczątka wykonawcy) 

 


