
 

 

                                                                                                                                               
    

Załącznik nr 1  

__________________________ 

Miejscowość, data 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

na zakup i dostawę tablic korkowych 

-  zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa  - dotacja celowa  Ministra Edukacji  

i Nauki na finansowanie inwestycji związana z wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek 

(program „Inwestycje w Oświacie”). 

 

 

Nazwa Oferenta:   ..................................................................................................  

 

Adres:     ..................................................................................................  

 

NIP:     ……………………………………………………………….. 

 

Nr telefonu:    ………......................................................................................  

 

e-mail:    ..................................................................................................  

 

 

1. Oferta obejmuje sprzedaż i dostawę tablic korkowych. 

2. Szczegółowy opis zamówienia: 

 

l.p. Nazwa produktu Ilość Opis 

Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość 

brutto 

(uwzgl. Ilość) 

1 
Tablica korkowa 

90x120 żółta 
3 szt. 

wykonana z naturalnego 

korka barwionego, rama 

drewniana - drewno 

sosnowe nielakierowane, 

możliwość zawieszenia w 

pionie i poziomie, zestaw do 

montażu na ścianie, 10 

pinezek w zestawie 

   

2 
Tablica korkowa 

90x120 fioletowa 
2 szt. 

wykonana z naturalnego 

korka barwionego, rama 

drewniana - drewno 

sosnowe nielakierowane, 

możliwość zawieszenia w 

pionie i poziomie, zestaw do 

montażu na ścianie, 10 

pinezek w zestawie 
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3 

Tablica korkowa 

90x120 

jasnoniebieska 

2 szt. 

wykonana z naturalnego 

korka barwionego, rama 

drewniana - drewno 

sosnowe nielakierowane, 

możliwość zawieszenia w 

pionie i poziomie, zestaw do 

montażu na ścianie, 10 

pinezek w zestawie 

   

4 
Tablica korkowa 

kolorowa 200x100 
3 szt. 

wykonana z naturalnego 

korka barwionego, rama 

drewniana - drewno 

sosnowe nielakierowane, 

możliwość zawieszenia w 

pionie i poziomie, zestaw do 

montażu na ścianie, 10 

pinezek w zestawie 

   

 

 

3. Oferujemy wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia za cenę:  

..................................netto, słownie....................................................................................... 

..................................VAT, słownie....................................................................................... 

..................................brutto, 

słownie:………………………………………………………………...……………………..brutto. 

Oświadczamy iż termin realizacji zamówienia nie będzie późniejszy niż: 31.12.2022 r. (w tym 

terminie musi nastąpić dostawa wszystkich produktów zamówienia - potwierdzona protokołem 

odbioru oraz wystawienie faktury VAT, tak aby zamawiający miał możliwość jej opłacenia do 

dnia 31.12.2022 r.) 
 

4. Termin płatności – 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i przyjmujemy warunki 

w nim zawarte. 

6. Oferta ważna 30 dni 

 

 

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

data                                                                                                       podpis Oferenta  


