
 

Projekt „Specjalizacja zawodowa – sukcesem na rynku pracy” współfinansowany  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Załącznik nr 6 do SIWZ 
 

…………………………………………. 
…………………………………………. 
…………………………………………. 
                     nazwa i adres Wykonawcy  

…………………………………………. 
…………………………………………. 
                   telefon, faks, NIP, REGON 
 
 

OFERTA WYKONAWCY 
 Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu pn. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia                      
pracowni gastronomicznej w ramach projektu „Specjalizacja zawodowa – sukcesem                        
na rynku pracy” realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach 
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 
opublikowanego przez Zamawiającego: 
- w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
- w miejscu publicznie dostępnym tj. na tablicy ogłoszeń – budynek Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach, ul. Żeromskiego 86, 26-800 Białobrzegi, 
- na stronie internetowej: www.zspbialobrzegi.edu.pl. 
 

I. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę: 
a) ……………………………………………………………………………………… zł brutto 
(słownie: ……………………………………………………………………………………….) 
b) w tym podatek VAT w wysokości …………..%, tj. …………………………………..… zł.  
c) ……………………………………………………………………………………….. zł netto 
(słownie: ……………………………………………………………………………………….) 
- która stanowi wynagrodzenie za wykonanie całości zamówienia i wynika z przedstawionego 
poniżej kosztorysu ofertowego: 
 

Lp. Nazwa wyposażenia 
Parametry techniczne 
oferowanego towaru 

Jednostka 
miary 

Ilość 
Pozycja 

SBP 

Cena 
jednostkowa 

brutto 

Wartość 
brutto 

1. Półka wisząca 
Szczegółowo określone     

w załączniku nr 1 do SIWZ 
sztuka 4 79 

  

2. Stół z basenem 
Szczegółowo określone     

w załączniku nr 1 do SIWZ 
sztuka 1 80 

  

3. 
Szafka wisząca z drzwiami 
suwanymi  ze stali nierdzewnej 

Szczegółowo określone     
w załączniku nr 1 do SIWZ 

sztuka 10 106 
  

4. 
Stół z drzwiami suwanymi                
ze stali nierdzewnej 

Szczegółowo określone     
w załączniku nr 1 do SIWZ 

sztuka 8 107 
  

5. 
Stół z drzwiami skrzydłowymi   
ze stali nierdzewnej 

Szczegółowo określone     
w załączniku nr 1 do SIWZ 

sztuka 6 108 
  

6. Regały magazynowe 
Szczegółowo określone     

w załączniku nr 1 do SIWZ 
sztuka  20 112 
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7. Kuchnia 
Szczegółowo określone     

w załączniku nr 1 do SIWZ 
sztuka 6 132 

  

8. 
Podstawy pod kuchnie z 
szafkami 

Szczegółowo określone     
w załączniku nr 1 do SIWZ 

sztuka 6 133 
  

9. Zlewozmywak 
Szczegółowo określone     

w załączniku nr 1 do SIWZ 
sztuka 6 134 

  

10. Umywalka do mycia rąk 
Szczegółowo określone     

w załączniku nr 1 do SIWZ 
sztuka 1 135 

  

11. Suszarka do rąk 
Szczegółowo określone     

w załączniku nr 1 do SIWZ 
sztuka 1 136 

  

12. Półka ociekowa 
Szczegółowo określone     

w załączniku nr 1 do SIWZ 
sztuka 1 142 

  

13. Okap 
Szczegółowo określone     

w załączniku nr 1 do SIWZ 
sztuka 1 143 

  

14. Blaty robocze z półką 
Szczegółowo określone     

w załączniku nr 1 do SIWZ 
sztuka 6 144 

  

15. 
Piec konwekcyjno – parowy 
wraz z okapem 

Szczegółowo określone     
w załączniku nr 1 do SIWZ 

sztuka 1 145 
  

16. Chłodnia 
Szczegółowo określone     

w załączniku nr 1 do SIWZ 
sztuka 1 113 

  

 
II.  Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 

III.  Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 
wnoszę do niej zastrzeżeń. 

IV.  Oświadczam, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 
zamówienia wynikające z informacji zawartych w SIWZ. 

V. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany                          
w specyfikacji. 

VI.  Oświadczam, że projekt umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wybrania 
mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym                            
przez zamawiającego. 

VII.  Dostawę wykonam w terminie do …………………………………………………….. 
VIII.  Upoważniona osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiadająca za wykonanie 

zobowiązań umowy, która zostanie wpisana do umowy to: 
.………..……………………………....…………………………………........................ 
tel. ………………………………………… fax. ………………………………………,  

IX.  Wszystkie strony naszej oferty wraz z załącznikami są ponumerowane. Cała oferta 
składa się z ............... stron.     

 

 

 

 

.........................................                                    ....................................................................... 
  (miejscowość, data)                                                (podpisy i pieczątki osób 
                                                                               upoważnionych do podpisania oferty)  

 


