
 

Załącznik nr 1  

                                                                                                   do Regulaminu zamówień publicznych 

............................................................ 
              (pieczęć Przedszkola) 

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

1. Zamawiający – Przedszkole Miejskie Nr 10 w Jaśle zaprasza do złożenia oferty   

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza 

5 000 euro netto, a nie przekracza kwoty  30 000 euro netto na wykonanie: 

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

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

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

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

…………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………

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

 

3. Termin realizacji zamówienia: ………………… 

4. Warunki gwarancji: …………………………….. 

5. Warunki płatności: …………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………….. 

6. Kryteria wyboru ofert : ………………………………………………………………. 

7. Sposób przygotowania oferty. 

Ofertę należy sporządzić na Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik do 

niniejszego Zaproszenia, w formie pisemnej i złożyć osobiście u zamawiającego, 

pocztą, pocztą elektroniczną na adres pm10@um.jaslo.pl a przypadku przetargu 

umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej w następujący sposób: nazwa i adres 

Zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy,  z dopiskiem dotyczy postępowania              

o udzielenie zamówienia publicznego na : 

………………………………………………………………………. 

 

8. Miejsce i termin składania ofert:  Przedszkole Miejskie Nr 10 w Jaśle ul. Ducala 3, 

38-200 Jasło 

Ofertę należy złożyć do dnia ……………………. do godziny ………………………. 

w Dyrekcji Przedszkola Miejskiego Nr 10 w Jaśle, przy ul. Ducala 3. 

 

 
Dyrektor     Anna Kwiatkowska 

 

 

 

 

 

mailto:pm10@um.jaslo.pl


 

Załącznik nr 2 

do Regulaminu zamówień publicznych 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

Na …………............................................................................................................................  
                                                                  (nazwa rodzaju zamówienia) 

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

 którego wartość przekracza 5 000 euro netto, a nie przekracza kwoty  30 000 euro netto .     

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

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

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

 

2.Opis przedmiotu zamówienia: 

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

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

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

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

 

 

3. Nazwa i adres wykonawcy 

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

Adres ..................................................................................................................................... 

NIP ........................................................REGON ................................................................. 

Nr rachunku bankowego ...................................................................................................... 

 

4. Cena oferty 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cenę netto .........................................................zł 

Podatek VAT ......................................................zł 

Cenę brutto ........................................................zł 

Słownie brutto ...........................................................................................................zł. 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia oraz ze wzorem umowy / 

istotnymi postanowieniami umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń. 

Załącznikami do Formularza Ofertowego stanowiącymi integralną część oferty są: 

1. ........................................................................................ 

2. ....................................................................................... 

3. ...................................................................................... 

 

 

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

         (pieczęć Wykonawcy)                                                           (podpis osoby uprawnionej) 


