
 
Załącznik nr 1 

 

 

Formularz ofertowo-cenowy 

Przedmiot oferty: 

pt. „ Wyposażenie miejsc na tymczasową kwarantannę dla 3 pensjonariuszy Domu Pomocy 

Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy”. 

Zamawiający: 

Powiat Opoczyński , Opoczno ul. Kwiatowa 1A 

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy  

ul. Stawowa 21/25,  

26-340 Drzewica 

Tel. 48-383-37-71 

e-mail: dpsdrzewica@wp.pl 

REGON: 000296029 

NIP: 768-17-89-238 

Wykonawca: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

Adres siedziby…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

tel. …………………………………………………………..fax……………………………………………………………………………………. 

REGON……………………………………………………..NIP…………………………………………………………………………………. 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: „ Wyposażenie miejsc na tymczasową 

kwarantannę dla 3 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy” 

 w cenach: 

 

Lp. Nazwa zadania Ilość Cena netto VAT Cena brutto  

1. Szafka przyłóżkowa 3 szt.    
 

2. Łóżko rehabilitacyjne  3 szt.    
 

3 Materac 
przeciwodleżynowy 

3 szt.    

4. Fotel  1 szt.    
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5. Wózek 

wielofunkcyjny 
medyczny  

1 szt.    

6. Dozownik łokciowy  
 

3 szt.    

7 Dozownik 
automatyczny 

3 szt.    

8 Wózek toaletowo- 
prysznicowy 

1 szt    

9 Wózek toaletowo-
prysznicowy  

1 szt.    

10 Stojak do  kroplówek 3 szt.  
 

  

11 Inhalator 
pneumatyczno -
tłokowy  

3 szt.     

12 Ssak medyczny  1 szt.  
 

  

13 Koncentrator tlenu 1 szt.    

14 Ciśnieniomierz 3 szt.    

15 Termometr 
bezdotykowy 

3 szt.    

16 Lampa wirusobójcza  1 szt.    

17 Pulsoksymetr 3 szt.    

18 Mobilny oczyszczacz/ 
nawilżacz  powietrza 

1 szt.    

19 Zestaw - wózek 
serwisowy 

3 szt.    

20 Lampa 
bakteriobójcza  

1 szt.     

Razem    

 
 Słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do jego treści 

zastrzeżeń, składam niniejszą ofertę na warunkach tu zawartych. 



 
3. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponuję potencjałem technicznym, osobami 

zdolnymi do wykonywania zamówienia. 

4. Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia posiada odpowiednie cechy 

jakościowe, oraz spełnia wszelkie normy i wymagania zgodne z obowiązującymi przepisami prawa  

przedmiotowym zakresie i oferuje asortyment zgodny z przedmiotem zamówienia. 

5. Oferowana cena, zawiera wszystkie koszty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, 

wraz z dostawą do Zamawiającego. 

6. W przypadku przyznania zamówienia publicznego zobowiązuje się do zawarcia umowy w siedzibie 

Zamawiającego, w terminie przez niego wyznaczonym. 

7.  Zapłata realizowana będzie przelewem na konto Wykonawcy. 

8. Wraz z formularzem ofertowo-cenowym składam Klauzulę informacyjna z art. 13 RODO do 

zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia 

publicznego ( załącznik nr 2). 

 

   

 

 

 

………………………………………dnia…………………………… 

 

 

 …………………………………………………………. 

           Podpisy i pieczątki osób uprawnionych 

 


