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Załącznik nr 2 
do zaproszenia do składania ofert 
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(Pieczęć wykonawcy) (Miejscowość, data)

Telefon:

Faks:

Email:

NIP:

REGON:

FORMULARZ OFERTY
(dotyczy postępowania o zamówienie publiczne nr )

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup przycisków bezpieczeństwa oraz ich obsługę ( tj. dojazd do 

miejsca zdarzenia) w formie zegarków dla pracowników OPS oraz dojazd do miejsca zagrożenia na 

terenie Gminy Nysa na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie w ramach projektu 

„Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez 

nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta" Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego 

Funduszu Społecznego W odpowiedzi na zaproszenie do dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie 

i zgodnie z wymaganiami określonymi w tym zaproszeniu składam niniejszą ofertę.

1. Za zakup i użytkowanie 46 przycisków bezpieczeństwa w formie zegarków zgodnie

z treścią zapytania ofertowego ( w tym niezbędne opłaty związane z użytkowaniem 

przycisków, abonament oraz przyjazd do miejsca zagrożenia) oferuję łączną cenę brutto 

w wysokości.................  zł.

2. Jako Wykonawca, oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z przedmiotowego 

postępowania i że spełniam warunki udziału w postępowaniu oraz posiadam - Uprawnienia 

do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, posiadam odpowiednią wiedzę i doświadczenie w zakresie 

składanej oferty. Jako Wykonawca oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowym 

opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
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Cenę obliczono na podstawie formularza cenowego

1. Składając niniejszą ofertę oświadczam, że:

1.1. Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminach wskazanych przez 

Zamawiającego.

1.2. Cena brutto podana w pkt 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie koszty wykonania 

zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

1.3. Zapoznałem/ am się z treścią zaproszenia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz przyjmuję 

warunki w nim zawarte.

1.4. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

1.5. Jako Wykonawca oświadczam, że zapoznałem się ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

1.6. Do oferty dołączam:

(data, podpis i pieczątka)


