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/pieczęć Wykonawcy/ 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

W odpowiedzi na zaproszenie o udzielenie zamówienia niepublicznego nr 34/11/2022 pn. „Sukcesywne dostawy 

odzieży roboczej", prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, działając w imieniu i na rzecz: 

Nazwa:  _________________________________________________________________________________  

Siedziba: ________________________________________________________________________________  

NIP: _________________________  

Adres e-mail:  __  ______________________________________  

Nr telefonu: ___________________________  Nr faksu: _____________________________  

składamy niniejszą Ofertę na realizację przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w Zaproszeniu i 

oświadczamy, że: 

1 wykonanie przedmiotu zamówienia oferujemy za cenę: 

        1.  Ubranie robocze „szwedy” - 220 kompletów …………………zł netto/kpl 

        2.  Ubranie robocze „ na pasek” - 250 kompletów ………………zł netto/kpl 

  3.  Koszula flanelowa - 400 szt……………….zł netto/szt 

  4.  T-shirt – 400 szt…………………zł netto/szt  

     5.  Hełm ochronny PELTOR SOLARIS G3000 (w różnych kolorach, zgodnie ze zgłoszonym cząstkowym 

zamówieniem) bez śruby  -  100 szt………………..zł netto/szt 

  6.  Bezrękawnik  - 70 szt……………………zł netto/szt 

  7.  Ochronniki słuchu 3M Peltor Optime II H520P3E-410-gQ (na kask) – 20 szt. ……………………zł netto/szt 

  8.  Ochronniki słuchu 3M Peltor Optime II H520A (z pałąkiem) – 10 szt. ……………………zł netto/szt 

  9.  Kamizelka ostrzegawcza żółta z logo firmy na plecach (+ewentualny napis: hakowy, nadzór) - 20 szt. 

……………………zł netto/szt 

 10. Komplet przeciwdeszczowy (produkt polski) – 20 szt. ……………………zł netto/szt 

 11 .Czapka z daszkiem w kolorze granatowym – 150 szt. ……………………zł netto/szt 

 

 

kwota netto całości zamówienia ____________________________________zł 

stawka podatku VAT ____________________  

brutto ____________________________________ zł 

słownie cena brutto: _________________________________________________________________ złotych _____ /100 

1. Zapoznaliśmy się z otrzymanym Zaproszeniem i nie wnosimy do niego zastrzeżeń; 
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2. Zapoznaliśmy się z Ogólnymi Warunkami Zamówienia (www.elmen.pl/przetargi) i nie wnosimy do niego    

zastrzeżeń; 

3. Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert; 

4. Projekt Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 3 do Zaproszenia, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy 

się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Zamówienia na warunkach określonych w Zaproszeniu, w 

terminie określonym przez Zamawiającego.  

5. Potwierdzamy, że zrealizujemy przedmiot zamówienia w terminie i na warunkach określonych w Zaproszeniu; 

6. Wyrażamy zgodę na 30-dniowy termin płatności; Transport na koszt sprzedającego. 

7. Niniejsza oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.04.1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

8. Potwierdzenie okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia, 12 miesięcy; 

9. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na adres:  
 
…………………………………….. 
 

10. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie aukcji elektronicznej jest: 
adres e-mail: _______________________________________________________________________  

nr telefonu: __________________________________ nr faksu: _______________________________  

 

11. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie oferty jest (wypełnić jeśli występuje inna osoba aniżeli w pkt. 9) 

adres poczty elektronicznej: _____________________________________  

nr telefonu: _______________________________ , nr faksu:  _________  

 

12. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji zawarte na stronach _________________  

13. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów 

Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty 

ostatecznej zapewniamy, że będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz 

postanowień wyżej wymienionych dokumentów. 

14. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów 
Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty 
ostatecznej zapewniamy, że w swojej działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów 
prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów,  
Oświadczamy, że dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub 
osoby, przy pomocy których będziemy świadczyć dostawy przestrzegali postanowień wyżej wymienionych 
dokumentów. 

15. Oświadczamy, że na dzień zawarcia umowy nie podlegamy sankcjom, w tym nie znajdujemy się na liście/listach 
wydanych na podstawie ww. aktów prawnych (dalej: „Lista Sankcyjna”) oraz że osoby (beneficjenci rzeczywiści w 
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 593 z późn. zm.) lub podmioty (podmioty dominujące w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy 
z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.) nie podlegają sankcjom, w 
tym nie są wpisane na Listę Sankcyjną, ani też nie wchodzą w strukturę własnościową podmiotów zależnych od 
Odbiorcy, ani też nie sprawują kontroli nad Odbiorcą. 

16. Załącznikami do niniejszej oferty są m.in.(jeśli występują): 

 

 

 

 

……………………………………………………….. 

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)  

 


