
Załącznik nr 1

Formularz ofertowo-cenowy

Przedmiot oferty:

pt. „ Dostawa środków ochrony indywidualnej  do   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: „ Dostawa środków ochrony indywidualnej  do   

Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy”.

 w cenach:

Część I – zakup środków osobistych

Lp
.

Nazwa zadania Ilość Cena 
jednostkowa 
/netto

Cena 
jednostkowa/
brutto

Wartość 
zamowieni
a brutto

1. Rękawice 
nitrylowe w 
opakowaniu 
100 szt.

500  
opakowań 

mailto:dpsdrzewica@wp.pl


2.  Maseczki 
jednorazowe 
chirurgiczne  

2000 szt.

3. Pólmaski 
filtrujące FFP2

500 szt.

4 Fartuchy 
ochronne 
medyczne

400 szt.

5 Ochraniacze na
obuwie

500 szt

6 Czepki 
ochronne 

1000 szt.

Łączna kwota brutto razem: 

Część II – zakup środków dezynfekcyjnych 

Lp
.

Nazwa zadania Ilość Cena 
jednostkowa 
/netto

Cena 
jednostkowa/
brutto

Wartość 
zamowieni
a brutto

1. Płyn do 
dezynfekcji 
powierzchni 
pojemność 5L

10 opakowań
pojemność 
po  5 L

2  Płyn do 
dezynfekcj rąk 
pojemność 5L

10 opakowań
pojemność 
po 5L

Łączna kwota brutto 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


