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Załącznik nr 1 

Zamawiający: 
 
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego 
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36 
Oddział Chłodnictwa i Jakości Żywności  
Al. Marszałka J. Piłsudskiego 84 
NIP: 525-000-82-64 
REGON: 000053835 
tel. 42 674 64 14, tel./ fax. 42 674 81 24 
 
 

OFERTA 
 

Nazwa i pieczęd Oferenta: 

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

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

Adres:  ...................................................................................................................................................................  

NIP: ...................................................................... REGON: ...................................................................................  

nr telefonu: .......................................................... nr faxu: ...................................................................................  

email: ....................................................................................................................................................................  

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr ZO/2/635/2012 składam ofertę na wykonanie i dostawę 
materiałów szkoleniowo-reklamowych na potrzeby realizacji projektu nr POKL.08.01.01-10-635/10  pt. 
„Szerzenie wiedzy pracowników sektora spożywczego kluczem do sukcesu przedsiębiorstw” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: 
 

Lp. Nazwa towaru JM 
Przewidy

wana 
ilośd 

Cena 
jednostkowa 

netto w zł 

Cena 
jednostkowa 
brutto w zł 

Wartośd 
netto 
w zł 

Wartośd 
brutto 

w zł 

1.  Długopis z grawerem po jednej stronie, 
kolor ciemno-szary, wkład niebieski 

szt. 190     

2.  Identyfikator (kieszonka) miękki 94x60 
zakładany na karabioczyk 

szt. 190     

3.  Smycz 10mm zadruk jednostronny po 
stronie pomaraoczowej (druga strona 
biała) z karabioczykiem 

szt. 190     
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Całkowita wartośd zamówienia netto:  ........................  zł (słownie w złotych:  ..................................................  

 ............................................................................................................................................................................ ) 

Podatek VAT w wysokości: ..........  %, tj.: .........................  zł (słownie w złotych:  ..............................................  

 ............................................................................................................................................................................ ) 

Całkowita wartośd zamówienia brutto:  ......................  zł (słownie w złotych:  ..................................................  

 ............................................................................................................................................................................ ) 

Oświadczam, że: 

- ceny podane w Ofercie obejmują wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, 

- zapoznałem/łam się z warunkami podanymi w Zapytaniu ofertowym nr ZO/2/635/2012 i nie wnoszę do 

nich zastrzeżeo, 

- uzyskałem/łam wszelkie niezbędne informacje do przygotowania Oferty i wykonania zamówienia, 

- materiały, o których mowa w ofercie, będą posiadad najwyższą jakośd, sprawnośd oraz wydajnośd;  

w przypadku reklamacji zobowiązuję się do wymiany wadliwych sztuk na nowe. 

 

 

 

 

 ............................................ ............................................................................................. 
 miejscowośd i data podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 


