……………………………………………………….
(PIECZĘĆ ADRESOWA WYKONAWCY)

OFERTA
NA DOSTAWĘ ELEMENTÓW UMUNDUROWANIA
DLA STRAŻNIKÓW STRAŻY MIEJSKIEJ W PŁOCKU
W 2020 ROKU

Załączniki do oferty:

1. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 1.
2. Formularz ofertowy – Załącznik Nr 2.
3. Informacja (oświadczenie) o składzie tkaniny poszczególnych elementów umundurowania.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
5. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio
z załączonych dokumentów.
6. Pojedyncze wzory oferowanych elementów umundurowania.
Oferta została złożona na ………. stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ……. do nr
…….

Podpis i pieczęć:

………………………………………………………………..
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Miejscowość i data………………………………………………………..

Załącznik Nr 1

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Dot.: dostawy elementów umundurowania dla strażników Straży Miejskiej w Płocku w 2020 roku.

WYKONAWCA
…………………………………………………………...
(PIECZĘĆ ADRESOWA WYKONAWCY)

Reprezentowany przez:

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

REGON .......................................................

NIP ........................................................................

Nr telefonu ................................................................

Nr faksu .......................................................................

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Oświadczenie o formie faktury

Oświadczamy, że wystawimy fakturę papierową / ustrukturyzowaną*.
* niewłaściwe skreślić
Zobowiązujemy się, że w przypadku wyboru naszej oferty lub jej części wykonamy
przedmiot objęty zamówieniem do dnia:
Wskazany przez nas termin będzie ostatecznym terminem realizacji zamówienia
i uwzględni on ewentualne zgłoszone przez Zamawiającego reklamacje
poszczególnych elementów umundurowania dot. m.in. niezgodności rozmiarów,
braków ilościowych, wykonania niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego oraz
przesłanymi wzorami.

…………………………………….. 2020 roku
(wpisuje Wykonawca)

1.
2. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO ( rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
niniejszego zamówienia*
* W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi
wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia
Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

Podpis i pieczęć:

………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

(miejscowość i data)

1. Oświadczamy, że wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiającego.
2. Termin płatności – przelew z terminem płatności ………………….dni (wpisuje Wykonawca) od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Oświadczamy, że na zaoferowane elementy umundurowania udzielamy……………….(wpisuje
Wykonawca) miesięcy gwarancji.
4. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty lub jej części, wszelkie koszty związane z
realizacją dostawy ponoszone są przez naszą firmę (dot. to również ewentualnych reklamacji
przesyłanych przez Zamawiającego).
5. Oświadczamy, że osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Naszej firmy w zakresie realizacji
zamówienia jest:
(imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr telefonu ……………………………………………………………..
E

–

mail

……………………………………………....................................................................................................
6. Oświadczamy, że usługi przewozowe (kurierskie) na rzecz Naszej firmy świadczy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(nazwa firmy)

Nr telefonu ……………………………………………………………………………….
Nr kontrahenta ………………………………………………………………………..
(Pkt 6 wypełnić w przypadku gdy Wykonawca posiada umowę na świadczenie usług przewozowych kurierskich). Ww. informacja niezbędna jest w przypadku odsyłania wzorów umundurowania oraz
ewentualnych zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego reklamacji.

Podpis i pieczęć:

………………………………………………………………..
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

……………………………………………………………………………..
(miejscowość i data)

Załącznik Nr 2

FORMULARZ OFERTOWY
UWAGA: Wykonawca składa oferty na wybrane przez siebie zadania.
Na zadania na które Wykonawca nie składa oferty proszę o przekreślenie.

Dostawa elementów umundurowania dla strażników Straży Miejskiej w Płocku w 2020 roku.

ZAMAWIAJĄCY

GMINA – MIASTO PŁOCK – STRAŻ MIEJSKA W PŁOCKU
09-407 PŁOCK UL. OTOLIŃSKA 10

WYKONAWCA

…………………………………………………………………………
(PIECZĘĆ ADRESOWA WYKONAWCY)

NAZWA ELEMENTU UMUNDUROWANIA

J.M.

ILOŚĆ

ZAOFEROWANA CENA
JEDNOSTKOWA
(BRUTTO)

ZADANIE 1

Czapka garnizonowa

Szt.

1

Czapka garnizonowa z 1 galonem

Szt.

1
Razem wartość brutto

ZADANIE 2

Czapka letnia typu baseball

Szt.

26

ZADANIE 3

Czapka zimowa dziana

Szt.

23

ZADANIE 4

Umundurowanie
specjalne

Kurtka moro

Szt.

23

Spodnie moro

Szt.

46
Razem wartość brutto

ZADANIE 5

Kurtka uniwersalna krótka

Szt.

22

ZADANIE 6

Spodnie służbowe typu BDU

Szt.

86

ZADANIE 7

RAZEM WARTOŚĆ
BRUTTO

Koszulo - bluza krótki rękaw

Szt.

97

Koszulo - bluza długi rękaw

Szt.

54
Razem wartość brutto

NAZWA ELEMENTU UMUNDUROWANIA

J.M.

ILOŚĆ

ZAOFEROWANA CENA
JEDNOSTKOWA
(BRUTTO)

RAZEM WARTOŚĆ
BRUTTO

ZADANIE 8

Koszula biała krótki rękaw

Szt.

9

Koszula biała długi rękaw

Szt.

11
Razem wartość brutto

ZADANIE 9

Koszulka do moro typu „T-shirt”

Szt.

96

ZADANIE 10

Ocieplacz – bluza typu polar

Szt.

41

ZADANIE 11

Golf bawełniany

Szt.

50

ZADANIE 12

Półbuty męskie

Par

33

ZADANIE 13

Półbuty damskie

Par

18

ZADANIE 14

Obuwie taktyczne

Par

34

ZADANIE 15

Rękawiczki skórzane - ocieplane

Par

24

ZADANIE 16

Skarpety letnie

Par

418

Skarpety zimowe

Par

130
Razem wartość brutto

Podpis i pieczęć

…………………………………………………………..
(upoważniony przedstawiciel Wykonawcy)

Miejscowość i data:………………………………………………………………………………..

