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Załącznik nr 1 do Rozeznania rynku AKJ/01/2017 

FORMULARZ OFERTY 
 

 

 

Nawiązując do zaproszenia do składania ofert na zapewnienie podręczników wraz z kompatybilnymi ćwiczeniami do 

nauki języka angielskiego i niemieckiego na potrzeby kursów językowych na poziomie A1 lub A2 lub B1 lub B2 (kod 

CPV: 22110000-4 Drukowane książki), realizowanych na terenie województwa mazowieckiego w ramach Projektu 

pt. „Akademia kompetencji językowych”, nr RPMA.10.02.00-14-5008/16 przedstawiam ofertę: 

 

A. PODRĘCZNIKI WRAZ Z KOMPATYBILNYMI ĆWICZENIAMI – JĘZYK ANGIELSKI 

 

Oferta cenowa za  zapewnienie jednego kompletu kształtuje się następująco: 

Cena netto: …................................................................................................................................................ 

Słownie:   ……………………………………………………………………….………………………………………. 

Cena brutto: …................................................................................................................................................ 

Słownie:   ……………………………………………………………………….………………………………………. 

 
 

Oferta cenowa za  zapewnienie 216 (dwustu szesnastu) kompletów kształtuje się następująco: 

Cena netto: …............................................................................................................................................... 

Słownie:   ……………………………………………………………………….………………………………………. 

Cena brutto: …............................................................................................................................................... 

Słownie:   ……………………………………………………………………….……………………………………… 

 
 

Nazwa Oferenta 

 

 

 

 

Dane teleadresowe Oferenta 

(lub pieczęć firmowa) 

 

Adres e-mail, do korespondencji                                             

w sprawach  Rozeznania rynku AKJ/01/2017 
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B. PODRĘCZNIKI WRAZ Z KOMPATYBILNYMI ĆWICZENIAMI – JĘZYK NIEMIECKI 

Oferta cenowa za  zapewnienie jednego kompletu kształtuje się następująco: 

Cena netto: …................................................................................................................................................ 

Słownie:   ……………………………………………………………………….………………………………………. 

Cena brutto: …................................................................................................................................................ 

Słownie:   ……………………………………………………………………….………………………………………. 

 

Oferta cenowa za  zapewnienie 72 (siedemdziesięciu dwóch) kompletów kształtuje się następująco: 

Cena netto: …............................................................................................................................................... 

Słownie:   ……………………………………………………………………….………………………………………. 

Cena brutto: …............................................................................................................................................... 

Słownie:   ……………………………………………………………………….……………………………………… 
 

 

Termin dostawy (proszę zakreślić odpowiednie pole; prosimy o zakreślenie tylko jednego pola): 

□ 1 - 3 dni robocze od dnia złożenia zamówienia  

□ 4 - 6 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 

□ 7 dni roboczych i więcej od dnia złożenia zamówienia 

 
 

 
Niniejszym oświadczam, iż:  

a) w ramach proponowanej ceny i terminu dostawy spełnione zostaną warunki określone w Rozeznaniu rynku nr 

AKJ/01/2017 

b) zapoznałem/-am się z warunkami Rozeznania rynku nr AKJ/01/2017 i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń, 

c) zobowiązuję się w przypadku wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia w 

terminach i na warunkach określonych w Rozeznaniu rynku nr AKJ/01/2017 

d) zaoferowana cena uwzględnia wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

 

 

……………………….……………..…… 

 

 

……………………….……………..…… 

Miejsce, dnia Czytelny podpis Oferenta 

oraz pieczęć firmowa (jeśli dotyczy) 

 


