
Załącznik nr 2 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej na zakup i dostawę odzieży roboczej 
dla ZUK w Radomiu znak sprawy DA.26.8.2019.JP z dnia 
NazwaWykonawcy 

Adres Wykonawcy 

NIP 

Regon 

Osoba do kontaktu tel 

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu 

ul. Sucha 15 

26-600 Radom 

FORMULARZ OFERTOWY 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej znak sprawy DA.26. 8 .2019.JP 

z dnia r. dotyczącej dostawy odzieży roboczej dla pracowników Zakładu Usług 

Komunalnych w Radomiu. 

1. Oferują/my wykonanie całości przedmiotu zamówienia za kwotą: 

Cena netto zł (słownie złotych 

)■ 

Stawka VAT 

Cena brutto zł (słownie złotych 

) 

zgodnie z poniższą wyceną :. 

UL Nazwa i opis asortymentu j.m. Ilość Cena jednostkowa 
netto za szt. 

Łączna wartość netto 
(kolumna4x.5 ) 

1 2 3 4 5 6 
1 partia dostawy do dnia 28.06.2019r. 

1. Bluza do pasa (kolor czerwony) szt. 62 

z. Bluza do pasa (kolor czarny) szt. 3 

3. Spodnie ogrodniczki (kolor czerwony) szt. 64 

4. Koszulka bawełniana T-shirt (kolor 
granatowy) 

szt. 70 

5. Kamizelka ostrzegawcza szt. 4 

6. Płaszcz przeciwdeszczowy szt. 44 

7. Czapka z daszkiem (kolor czerwony) szt. 71 

8. Czapka z daszkiem (kolor czarny) szt. 3 



9. Kominiarka szt. 16 

II partia dostawy do dnia 30.09.2019 r. 

10. Bezrękawnik ocieplany szt. 14 

11. Kurtka zimowa ocieplana (kolor czerwony) szt. 64 

12. Kurtka zimowa ocieplana (kolor czarny) szt. 3 

Łączna cena ofertowa netto 

Stawka VAT 

Łączna cena ofertowa brutto 

Z. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę 

do niego zastrzeżeń. 

3. Okres gwarancji 

4. Potwierdzam termin realizacji zamówienia I partia dostawy do dnia 28.06.2019, II partia dostawy 

do dnia 30.09.2019 r. 

5. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zaproszeniu oraz zawarcie umowy wg wzoru. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego jako 

termin składania ofert. 

7. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami obowiązującymi od 

dnia Z5.05.Z018 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Z016/679 z dnia Z7 

kwietnia Z016r. 

miejscowość i data Podpis osób/y upoważnionych 
do występowania w imieniu 

Wykonawcy oraz pieczątka/i 
imienne/a 


