
         Załącznik nr 1_Formularz Oferty 
 
NazwaWykonawcy..................................................................................................................................... 

Adres Wykonawcy.................................................................................................................................... 

NIP........................................................................ 

Regon.................................................................... 

Nr rachunku bankowego............................................................................................................................ 

 

Zakład Usług Komunalnych w Radomiu 

ul. Sucha 15 
26-600 Radom 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej znak sprawy ZP.26.2.2022.KM   

dotyczącej dostawy wody mineralnej dla Zakładu Usług Komunalnych w Radomiu oferuję 

wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższym. 

Wyliczenie ceny ofertowej: 

1) dla wody mineralnej marki  ,,Nałęczowianka „1,5 l: 

 

Lp Nazwa materiału j.m. 
Ilość  

ogółem 

Cena 

jednostko

wa         

brutto 

Wartość zamówienia 

brutto (zł) 

(4x5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Woda mineralna  gazowana 1,5 L 
szt. 

2706 

  

2 
Woda mineralna niegazowana 1,5 L 

szt. 738 
  

3 Woda mineralna lekko gazowana  1,5 L 
szt. 

4476 

  

      Łączna kwota brutto  

  2) dla wody mineralnej marki „Staropolska” 1,5l 

Lp Nazwa materiału j.m. 
Ilość  

ogółem 

Cena 

jednostko

wa         

brutto 

Wartość zamówienia 

brutto (zł) 

(4x5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Woda mineralna  gazowana 1,5 L 
szt. 

2706 
  

2 
Woda mineralna niegazowana 1,5 L 

szt. 738 
  

3 Woda mineralna lekko gazowana  1,5 L 
szt. 

4476 

  

      Łączna kwota brutto  



 

3) dla wody mineralnej marki „Cisowianka” 1,5l 

Lp Nazwa materiału j.m. 
Ilość  

ogółem 

Cena 

jednostko

wa         

brutto 

Wartość zamówienia 

brutto (zł) 

(4x5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Woda mineralna  gazowana 1,5 L 
szt. 

2706 

  

2 
Woda mineralna niegazowana 1,5 L 

szt. 738 
  

3 Woda mineralna lekko gazowana  1,5 L 
szt. 

4476 

  

      Łączna kwota brutto  

 

1. Oświadczam/y że:  

a) zapoznałem/liśmy się z treścią warunków zamówienia, w tym z jego wszystkimi 

załącznikami, uznając się za związanych określonymi w nim postanowieniami 

i zasadami postępowania i nie wnoszę/simy do niego zastrzeżeń, 

b) cena oferty uwzględnia wszystkie koszty przedmiotu zamówienia wraz z kosztami 

dostawy, rozładunku wraz z wniesieniem w miejsce wskazane przez pracownika 

Zamawiającego. 

2. Potwierdzamy termin realizacji zamówienia sukcesywnie w okresie 7 dni od złożenia 

zamówienia. 

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

wzoru. 

4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia 

wyznaczonego jako termin składania ofert.  

5. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami 

obowiązującymi od dnia 25.05.2018 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 

6. Przedstawiamy poniżej dane kontaktowe, poprzez które należy porozumiewać się 

w sprawach dotyczących przedmiotowego postępowania: 

 

imię i nazwisko ………………………………….. tel. …………………………………..   e-mail .……………………………..…… 
      

 

                  

                                                                                                       

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

        miejscowość  i  data                                                                             Podpis osób/y upoważnionych do występowania w               
imieniu Wykonawcy oraz pieczątka/i imienne/a 


