
       Załącznik nr 1 do zaproszenia ofertowego 

 

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

       (pieczęć Dostawcy) 

 

 

OFERTA 

 
Ja, niżej podpisany, 

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

w odpowiedzi na zaproszenie ofertowe dotyczące:  

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

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

składam niniejszą ofertę na poniższe  części zamówienia: 

 

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia – część I- WSiP- za cenę: 

a) wartość netto ...........................zł (słownie: .............................................................) 

b) stawka podatku VAT ............. % 

c) wartość brutto .......................zł (słownie:…............................................................) 

2. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia - część II – Nowa era - za cenę: 

a) wartość netto ...........................zł (słownie: .............................................................) 

b) stawka podatku VAT ............. % 

c) wartość brutto .......................zł (słownie:…............................................................) 

3. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia – część III - Pearson - za cenę: 

a) wartość netto ...........................zł (słownie: .............................................................) 

b) stawka podatku VAT ............. % 

c) wartość brutto .......................zł (słownie:…............................................................) 

4. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia – część IV - Macmillan - za cenę: 

b) wartość netto ...........................zł (słownie: .............................................................) 

d) stawka podatku VAT ............. % 



e) wartość brutto .......................zł (słownie:…............................................................) 

5. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia – część V – MAC  - za cenę: 

c) wartość netto ...........................zł (słownie: .............................................................) 

f) stawka podatku VAT ............. % 

g) wartość brutto .......................zł (słownie:…............................................................) 

6. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia – część VI - Lektorklett - za cenę: 

d) wartość netto ...........................zł (słownie: .............................................................) 

h) stawka podatku VAT ............. % 

i) wartość brutto .......................zł (słownie:…............................................................) 

7. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia – część VII - GWO - za cenę: 

e) wartość netto ...........................zł (słownie: .............................................................) 

j) stawka podatku VAT ............. % 

k) wartość brutto .......................zł (słownie:…............................................................) 

 

1. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach 

określonych we wzorze umowy załączonym do zaproszenia ofertowego oraz w miejscu 

i terminie określonym przez Zamawiającego. 

2. Załącznikiem do niniejszego formularza ofertowego jest formularz cenowy ofertowy. 

 

3. Oświadczamy, że złożona przez nas oferta jest ważna przez 30 dni od dnia wyznaczonego 

przez Zamawiającego na składanie ofert.  

 

4. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym 

 

………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko) 

 

nr tel./faksu ....................................,          e-mail.................................................................... 

 

 

 

 

……………………….,     ……………….   ..…………………………… 

       miejscowość                       data                                                      ( podpis Dostawcy) 

 

W częściach przedmiotu zamówienia,  na które Oferent nie składa oferty należy wpisać  

„ nie dotyczy” 


