Pełna nazwa Wykonawcy
Adres siedziby Wykonawcy (ulica)
Miejscowość, kod pocztowy
Województwo
Adres do korespondencji
NIP
REGON / KRS
Nr telefonu do kontaktu
Nr faxu do kontaktu
Adres e-mail do kontaktu
Imię i nazwisko osoby upowaŜnionej do
kontaktowania się z Zamawiającym

Sprawa nr ZDW.RDW.2.12.362-4/WZ/2017
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy
Rejon Dróg Wojewódzkich w Toruniu
ul. Polna 113, 87-100 Toruń
FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych (nr ZDW.RDW.2.12.362-4/WZ/2017) pn.:

Dostawa herbaty, specjalnej odzieŜy roboczej i dodatków, obuwia ochronnego dla
pracowników ZDW i RDW w 2017r.
My niŜej podpisani
..........................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz
..........................................................................................................................................................................
(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum)

1. Składamy ofertę na realizację zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w ogłoszeniu za cenę:

1

Lp.

Asortyment

Jednostka
miary

Ilość

1.

buty filcowo-gumowe

para

10

2.

buty gumowe

para

9

3.

para

7

4.

buty gumowe typu wadery (tzw. spodniebuty)
buty przemysłowe z cholewami

para

30

5.

buty skórzane ocieplane

para

10

6.

czapka drelichowa

szt.

23

7.

czapka ocieplana

szt.

9

8.

kurtka ocieplana z odpinaną podpinką z
elementami odblaskowymi wzór do
zobaczenia w RDW
peleryna przeciwdeszczowa

szt.

9.

Cena
jednostkowa
netto

Cena
jednostkowa
brutto

13
szt.

20

10. t-shirt w kolorze pomarańczowym

szt.

41

11. ubranie 2 cz. drelichowe w kolorze
pomarańczowym z elementami
odblaskowymi
12. ubranie 2 cz. ocieplane w kolorze
pomarańczowym z elementami
odblaskowymi
13. Spodnie ogrodniczki drelichowe w kolorze
pomarańczowym z elementami
odblaskowymi
14. rękawice drelichowe dwoina

Kpl.

30

Kpl.

10

Kpl.

10

para

130

15. rękawice drelichowe

para

72

16. rękawice typu Wampirki

para

117

17. rękawice Recodrag

para

207

18. rękawice ocieplane powlekane gumą

para

142

19. rękawice ocieplane drelichowe

para

59

20. kamizelka ostrzegawcza kolorze
pomarańczowym
21. herbata paczka 100g (saszetki) - Lipton

szt.

31

paczki

158

22. fartuch drelichowy

szt.

5

23. fartuch gumowy

szt.

10

24. odzieŜ ochronna – pilarz: 1) ubranie specjalne

Kpl.

3

25. ochronniki słuchu

szt.

7

26. pół maski filtr p/pyłowy

szt.

7

27. szelki bezpieczeństwa

szt.

2

28. ręczniki

szt.

32

29. pasta BHP

szt.

120

30. mydło

szt.

384

31. okulary ochronne

szt.

10

dla pilarza , 2) Chełm ochronny z kominiarka i
przyłbicą

2

32. okulary przeciw słoneczne

szt.

2

33. komplet przeciw deszczowy

Kpl.

5

34. bluza dresowa z kapturem

szt.

9

35. rękawice dla pilarzy

para

2

ŁĄCZNA CENA BRUTTO
słownie :

KaŜdy z Rejonów lub ZDW w B-czy będzie dokonywał szczegółowego zamówienia oddzielnym zamówieniem
z określeniem rozmiarów, ilości i wymogów określonych w specyfikacji dotyczących odzieŜy itp. informacji.

2. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie: od dnia zawarcia umowy do 31.12.2017 r.
3. Akceptujemy płatności kwoty wynikającej z faktury w terminie 21 dni od daty doręczenia i przyjęcia
faktury przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się warunkami ogłoszenia i uznajemy się za związanych określonymi
w niej postanowieniami.
5. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze wzorem umowy. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru niniejszej
oferty, do zawarcia umowy na zasadach w niej określonych w zgodnej z niniejszą ofertą i warunkami
określonymi w ogłoszeniu o zamówieniu wyłączonym spod stosowania przepisów ustawy – Prawo
zamówień publicznych (nr ZDW.RDW.2.12.362-4/WZ/2017), w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
6. Udzielamy 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot dostawy.
7. Załącznikami do niniejszej oferty są:
a. .........................................................................................................................
b. .........................................................................................................................
c. .........................................................................................................................

................................., dnia ..................2017 r.
………........................................................
(podpis i pieczęć osoby/osób upowaŜnionych do
występowania w imieniu Wykonawcy)
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