załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY
w związku z zapytaniem ofertowym na: Zakup i dostawa farb oraz gruntu
do malowania pomieszczeń w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Koniecpolu
Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro.
Oferuję sprzedaż sprzętu w zakresie zgodnym z zapytaniem ofertowym z dnia 5 czerwca
2019r.

1. Dane dotyczące Wykonawcy:
Nazwa ……………………………………………………………………………..…………..
Siedziba……………………...…………………………………………………………….…
Nr telefonu ..………………………………........……………………………………………...
Nr faksu ..………………………………...……………………………………………………
Adres e-mail (obowiązkowo)…………………………………………………………………
nr NIP ……………………………………………………………….……………………...
nr REGON …………………………………………………………………………………….

2. Parametry
- Producent farby lateksowej białej ………………………………………..…………………..
- wydajność: ………………………………………………………………………………………
- cena brutto:………………..za 140L, w opakowaniu po 10L
- cena brutto słownie: …………………………………………………………………………….
- Producent farby - emalia akrylowa matowa biała (do lamperii) …………………………….
- wydajność: ……………………………………………………………………………………….
- cena brutto: ……………….za 70L, w opakowaniu po 5L
- cena brutto słownie: ……………………………………………………………………………..
- Producent farby – emulsja hydrofobowa w kolorze ………………………………………….
- wydajność: ………………………………………………………………………………………..
- cena brutto: ………………..za 70L, w opakowaniu po 5L
- cena brutto słownie:………………………………………………………………………………

- Producent farby – emalia akrylowa matowa w kolorze (do lamperii) ………………………
- wydajność: ………………………………………………………………………………………..
- cena brutto: ………………….za 70L, w opakowaniu po 5L
- cena brutto słownie:………………………………………………………………………………
- Producent gruntu głęboko penetrujący ……………………………………………………….
- wydajność: ……………………………………………………………………………………….
- cena brutto: …………………….za 60L, w opakowaniu po 5L
- cena brutto słownie: ……………………………………………………………………………..
- Producent gruntu do niechłonnych podłoży ………………………………………………….
- wydajność: ……………………………………………………………………………………….
- cena brutto: ……………………..za 90kg
- cena brutto słownie: …………………………………………………………………………….
- Atest PZH – TAK/NIE
Załączniki:
1. Katalog kolorów w celu wyboru przez Zamawiającego.

2. Dane dotyczące Zamawiającego:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Koniecpolu
Adres: 42- 230 Koniecpol , ul Armii Krajowej 26
3. Zobowiązania Wykonawcy:
Za wykonanie całego zamówienia :
Cena brutto ………………………………. zł
………………………………………………………………………………………………
(słownie)
4.Deklaruję ponadto:
a) termin wykonania zamówienia do 28 czerwca 2019r.
b) bezpłatne dostarczenie zamówionego towaru na adres Zamawiającego.
c) udzielenie 18 miesięcznej gwarancji na zamówiony przedmiot.
d) warunki płatności: przelew 30 dni.
…........................................................
( data i podpis )

