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Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

 
 

 

      (pieczęć adresowa firmy Wykonawcy) 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
DLA WYKONAWCÓW SKŁADAJĄCYCH OFERTĘ W ZAKRESIE  

 
wykonania i dostawy koszulek promocyjnych typu polo  

(dla dorosłych) z haftem w postaci logo: Unii Europejskiej/ Fundusz Spójności, 
Funduszu Europejskiego/ Infrastruktura i  Środowisko oraz GPWiK „Mokre Łąki”, 

przeznaczonych do promocji projektu „Poprawa ochrony Środowiska i jakości życia 
mieszkańców poprzez uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

aglomeracji Izabelin”, nr POIS.02.03.00-00-0102/16  
w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach  

oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”  

finansowanego przy udziale Funduszu Spójności. 
 

 
Znak sprawy: JRP/D/6/2018 

My niżej podpisani,  

…………………………………………………………………………………………………………..…….…. 
(pełna nazwa Wykonawcy, dokładny adres,  NIP, REGON, nr tel.) 

 
w odpowiedzi na zaproszenie do Zapytania ofertowego, prowadzonego                       

na podstawie Rozdziału VII §17 Regulaminu udzielania zamówień publicznych 

obowiązującego w Gminnym Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Izabelin 

„Mokre Łąki” Sp. z o.o., z uwzględnieniem Art. 4 ust. 8  Prawa zamówień publicznych 

(Dz. U.  z 2017 r. poz. 1579 z późn.  zm.) składamy ofertę na wykonanie i dostawę 

koszulek promocyjnych typu polo (dla dorosłych) z haftem w postaci logo: Unii Europejskiej/ 

Fundusz Spójności, Funduszu Europejskiego/ Infrastruktura i  Środowisko oraz GPWiK „Mokre 

Łąki”, zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualizacji znaku marki Fundusze Europejskie i znaków 

programów polityki spójności na lata 2014-2020, za cenę: 

 

ogółem ……........................zł netto, słownie: ……………………….……………………….…..….. 

należny podatek VAT …………. %,  
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ogółem ……........................zł brutto, słownie: ……………………….……………………….….. 

należny podatek VAT …………. %,  

w tym za wykonanie jednej koszulki: 

………………………………zł netto, słownie: ………………………………….……………………. 

należny podatek VAT …………. %,  

ogółem ……........................zł brutto, słownie: ……………………….……………………….…. 

 

1. Oświadczamy, iż w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty 
wykonania całości przedmiotu zamówienia jakie poniesie Zamawiający             
w przypadku wyboru naszej oferty do realizacji przedmiotu Zamówienia, 
łącznie z kosztami opakowania i transportu. 

2. Oświadczamy, że dysponujemy doświadczeniem i potencjałem osobowym    
oraz technicznym do należytego wykonania przedmiotu Zamówienia. 

3. Wszystkie kwoty wyrażone są wyłącznie w walucie PLN (złoty polski)                
z dokładnością do 1 grosza, do dwóch miejsc po przecinku. 

4. Oświadczamy, iż Wykonamy wszystkie niezbędne prace tak, aby przedmiot 
Zamówienia spełniał wszystkie wymogi wynikające z Zapytania ofertowego.    

5. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy 
kierować na poniższy adres: 
….………………………….………..……………………...……………..………………………………… 

 
osoba do kontaktu:………..…………………………….…………….………………………….… 

 
nr telefonu i nr faksu: ………….……..……………………………..…………………………….. 

 
adres e-mail: ……………………………………………………..……………………………………. 

 
6. Informujemy, iż:* 

część prac objętych przedmiotem Zamówienia zamierzamy powierzyć 
podwykonawcom (wpisać zakres  prac powierzonych podwykonawcy): 

 
……………………………………………………….……………………………………………….……… 
 
całość prac objętych przedmiotem Zamówienia wykonamy własnymi siłami. 

 * niepotrzebne skreślić 

 
 
 
     ………………………………………….   …………………………………………    
               Miejscowość i data                                            Podpis osoby uprawnionej  

                                                                                                                  do reprezentowania wykonawcy  


