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                                                                                                           Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy 
 

Dane dotyczące Zamawiającego: 
FONTIA Sp. z o.o. 
Ul. 1 Maja 1, 28 – 100 Busko - Zdrój 
Regon 292367398 
NIP 9591457812 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa   

Adres  

Nr telefonu  

Adres e-mail  

Numer NIP:  
 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty w sprawie wyłonienia 	dostawcy	115	kompletów	narzędzi	
badawczych	tj.	dzienniczki	uczestnika	badań	oraz	szklanek	 w projekcie badawczo-rozwojowym pn. 
„Wykorzystanie krenoterapii leczniczą wodą siarczkową w łagodzeniu objawów menopauzy” składam ofertę jak 
poniżej.  

	

Parametry	techniczne		 Parametr	oferowany	

Rozmiar	A5	 	

30 samokopiujących kart z perforacją i 
podwójnym dziurkowaniem z tabelą 
dzienniczka żywieniowego 

	

1 szt. tabela samokopiująca pomiarowa z 
perforacją i podwójnym dziurkowaniem 

	

1 szt. tabela do pomiarów termowizyjnych 
samokopiująca z perforacją i podwójnym 
dziurkowaniem 

	

pozostałe niezbędne informacje (min. 12 kart 
dwustronicowych), które powinien zawierać 
dzienniczek pacjenta (zasady zdrowego 
odżywiania, piramida żywieniowa lub talerz, 
informacje jak czytać etykiety, hasła 
motywacyjne itp.) 

	

Wszystkie karty dzienniczka muszą mieć 
możliwość wpinania do segregatora.  
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Przedmiot	zamówienia:	Szklanki	

	

Całkowity koszt: Cena netto: 
………………………………………… PLN 
(słownie: ………………………………… 
PLN ………………groszy) 

Cena brutto: 
………………………………………… PLN 
(słownie: ………………………………… PLN 
………………groszy) 

Termin dostawy ¨ Poniżej 7 dni od daty podpisania umowy 

¨ Powyżej 7 dni od daty podpisania umowy 
 

 
Oświadczam, że: 

1. Niniejsza oferta zachowuje swoją ważność przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania 
ofert. 

2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji świadczenia 
umownego.  

3. Zapoznałem się warunkami Zapytania Ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń oraz 
uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej 
oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego informacji zawierających dane 
osobowe oraz, że poinformowałem pisemnie i uzyskałem zgodę każdej osoby, której dane osobowe są 
podane w ofercie lub dokumentach składanych wraz ofertą. 

5. Znajduję się z sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej prawidłowe wykonanie zamówienia i nie 
posiadam zaległości w płatnościach prawno-publicznych (wobec ZUS i US) 
 

Integralną częścią niniejszej oferty stanowią następujące dokumenty i załączniki: 

1. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych. 
2. Dokument rejestrowy oferenta (w przypadku podmiotu gospodarczego) 

 
 
 
 
 

…………………………………………… …………………………………………………………… 

miejscowość i data podpis i pieczęć osoby upoważnionej 
do podpisywania oferty 

Okładka dzienniczka w formie zamykanego 
segregatora z miejscem na długopis. 

	

Parametry	techniczne		 Parametr	wymagany	

Szklanka wykonana ze szkła 
przemysłowego odpornego na zmywanie 
w zmywarkach hotelowych.	

	

znakowana logotypem hotelu i 
dodatkowym znakiem określającym 
pojemności; poj. 100 ml i 300 ml 
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