
 

Formularz oferty cenowej 

 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej znak sprawy SA-0608/2013jg składam ofertę 

na zadania, pn.:  „ Dostawa umundurowania wraz z przedmiotami uzupełniającymi mundury dla pracowników 

Drawieńskiego Parku Narodowego na 2013 r. ” w terminach wskazanych w zaproszeniu. 

 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/imię nazwisko* 

………………………………..………………………………………… 

Zarejestrowany adres Wykonawcy/ adres zamieszkania* 

ulica………………………………nr domu…………………………….. 

               kod………………………………...miejscowość……………………….. 

tel ………………………………….fax. ………………………………….. 

REGON……………………………NIP………………………………… 

 

Oferuję cenę: 

1. Marynarka w kolorze oliwkowozielonym    2 szt.  cena brutto  ..................... zł 

2. Spodnie w kolorze oliwkowozielonym    2 szt.  cena brutto  ……………… zł 

3. Koszula męska z długim rękawem w kolorze białym  34 szt.  cena brutto ………………. zł 

4. Koszula damska z długimi rękawami w kolorze białym  20 szt.  cena brutto ……………….. zł 

5. Koszula męska z długimi rękawami w kolorze oliwkowozielonym 18 szt. cena brutto ………….... zł 

6. Krawat w kolorze zielonym     4 szt.  cena brutto  ……………….. zł 

7. Kurtka zimowa damska w kolorze ciemnozielonym  4 szt.  cena brutto  ……………….. zł 

8. Kurtka zimowa męska w kolorze ciemnozielonym   2 szt.  cena brutto ………………... zł 

9. Kapelusz damski w kolorze ciemnozielonym    1szt.  cena brutto ………………... zł 

 10.  Kapelusz męski w kolorze ciemnozielonym    1 szt.  cena brutto  ……………….. zł 

  11. Czapka w kolorze zielonym     3 szt.  cena brutto ………………. zł 

  12. Czapka letnia w kolorze zielonym    2 szt.  cena brutto ……………...... zł 

  13. Czapka zimowa w kolorze zielonym     2 szt.  cena brutto ……………….. zł 

  14. Półbuty męskie w kolorze brązowym     1 para  cena brutto ……………….. zł 

  15. Półbuty damskie w kolorze brązowym    3 pary  cena brutto ……………….. zł 

  16. Półbuty na grubej zelówce w kolorze brązowym   4 pary  cena brutto ……………….. zł  

  17. Buty zimowe w kolorze brązowym    4 pary  cena brutto ……………….. zł 

  18. Rękawice skórzane w kolorze brązowym    2 pary  cena brutto ……………….. zł 

  19. Szalik w kolorze zielonym     3 szt.  cena brutto ……………….. zł 

  20. Skarpety letnie w kolorze zielonym     81 par  cena brutto ……………….. zł 

  21. Skarpety zimowe w kolorze zielonym     81 par  cena brutto ……………….. zł 

  22. Rajstopy letnie w kolorze cielistym    30 par  cena brutto ……………….. zł 

  23. Rajstopy zimowe w kolorze cielistym    30 par  cena brutto ……………….. zł 

 
 



 

 

 brutto razem (cyfrowo i słownie):………………………………………………  

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

1. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.  
2. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* płatnikiem podatku VAT. 
 

 

 

 

……………………..         …………………… 

               Data          Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


