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Europejskiego Funduszu Społecznego 

Załącznik 1 do zapytania ofertowego numer 8/DDOM/2017	

Dane wykonawcy 

 nazwa i adres wykonawcy: 

 e-mail: 

telefon: 

OFERTA 
na dostawę	 materiałów	 do	 terapii	 zajęciowej	 od 09.11.2017. do  30.06.2018r., na 
potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej w Nowych Hołowczycach 

Lp. Przedmiot zamówienia Cena jednostkowa brutto

1. Papier	wizytówkowy	A4

2. Koraliki	do	nawlekania	mix	kolor

3. Dzwonek	styropianowy	9	cm

4. Mikołaj	styropianowy	12	cm

5. Stożek	styropianowy	35	cm

6.
Bombka	styropianowa	8cm,	12	cm,	5	cm,	6	cm,	
15	cm

7. Ring	styropianowy	14,5	cm,	28	cm

8. Sizal	mix	kolor

9. Cekiny	1000	sztuk

10. Klej	brokatowy	mix	kolor

11. Brokat	w	spreju		złoty,	srebrny	250	ml

12. Farba	 w	 spreju	 złota,	 srebrna,	 zielona,	
czerwona	250	ml

13. Taśma	brokatowa	samoprzylepna	mix	kolor

14. Sznurek	papierowy		1	szpulka
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Oświadczam, że spełniam wszystkie wymagane warunki określone w zapytaniu ofertowym. 

15. 1	paczka	szpilki	srebrne		14	mm

16. Naklejki	samoprzylepne	piankowe

17. Naklejki	samoprzylepne	Rilcowe

18. Naklejki	perły	samoprzylepne	na	blistrze

19. Tektura	falista	mix	kolor

20. Drewno	kształty	mix	wzorów

21. Taśma	koronkowa	samoprzylepna	mix	kolor

22. Drucik	Rlorystyczny	mix	kolor

23.
Wstążka	 satynowa	w	kropki	 6mm,	 12mm,	2,5	
cm

24. Wstążka	satynowa	gładka	6mm,	12	mm,	2,5	cm

25. Linijka	aluminiowa	30	cm

26. Serwetka	dekoracyjna	papierowa	36	cm,25	cm

27. Arkusz	Rilcowy	A4,	brąz,	czerwień,	biel,	zieleń

28. Dziurkacz	 ozdobny	 (gałązka	 świerku,	
śnieżynka,	kulka)	mix

29. Naklejki	guziki	na	blistrze	19	szt.

30. Brokat	sypki	mix	kolor

31. Arkusze	piankowe	A4	mix	kolor

32. Piórka	zielone	w	pudełku

33. Puzzle	260	elementów	z	końmi

34. Puzzle	100	elementów	z	pieskiem

35. Kulki	dekoracyjne	9	sztuk	mix	kolor

36. Świeca	stołowa	biała	zwykła
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………………………   …………………………………………… 
    
miejscowość, data      podpis osoby uprawnionej do 
                                         
                                                                                                                        reprezentowania Oferenta 

2. OŚWIADCZENIA: 
Jednocześnie oświadczam, iż jako Oferent: 

a) zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmuję wszystkie 
warunki w nim zawarte, 

b) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

c) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym  
do wykonania zamówienia, 

d) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

e) wykonam umowę zgodnie z jej postanowienia oraz obowiązującymi przepisami prawa., 

f) po przyjęciu przedmiotowego zlecenia moje łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich 
projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz działań finansowanych z 
innych źródeł nie przekroczy 276 godzin miesięcznie. 

g) nie jestem powiązany z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z 
przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w 
szczególności poprzez: 

• uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 
• posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; 
• pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
• pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 
pokrewieństwa i powinowactwa w linii bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki, 
kurateli. 

…………………………………………..                   …………………………………………….. 
        Miejscowość i data     Podpis/Pieczątka Wykonawcy 
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