Załącznik nr 1
do zamówienia nr 13/2013/ZC

………………………………………………..
(dane wykonawcy)

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

FORMULARZ OFERTOWY – DOSTAWA I NAPRAWA ROLET

L.p.

1.

2

Nazwa
Roleta materiałowa
wolnowisząca typu Vegas lub
produkt równoważny z
montażem, mocowana na
skrzydle okiennym
aluminiowym w sposób
bezinwazyjny za pomocą
metalowych uchwytów w
kolorze zielonym lub brązowym
z prowadzeniem bocznym
żyłkowym mocowanym na
skrzydle w sposób
bezinwazyjny z możliwością
naciągu żyłki, materiał gładki,
zaciemniający 70-80%, kolor
zielony, możliwość wyboru
spośród trzech odcieni zieleni.
wymiar: 42x110
Roleta materiałowa
wolnowisząca typu Vegas lub
produkt równoważny z
montażem, mocowana na
skrzydle okiennym
aluminiowym w sposób
bezinwazyjny za pomocą
metalowych uchwytów w
kolorze zielonym lub brązowym
z prowadzeniem bocznym
żyłkowym mocowanym na
skrzydle w sposób
bezinwazyjny z możliwością
naciągu żyłki, materiał gładki,
zaciemniający 70-80%, kolor
zielony, możliwość wyboru
spośród trzech odcieni zieleni,
wymiar:97x130

Ilość

Stawka
VAT

16

23%

8

23%

Cena
jednostkowa
brutto

Wartość
ogółem
brutto
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3

4

5

Roleta materiałowa z
montażem, w kasecie
aluminiowej z prowadnicami z
aluminium w kolorze białym,
montowana na oknie w sposób
bezinwazyjny, materiał gładki,
zaciemniający w 100% w
kolorze beżowym, możliwość
wyboru spośród trzech odcieni
beżu, wymiar: 52x130
Naprawa z wymianą
mechanizmu rolety
materiałowej o średnicy rury
nawojowej 40 mm
Naprawa rolety zewnętrznej:
wymiana zwijacza, sznurka i
koła nawojowego w skrzynce o
wysokości 14 cm, wymiana
przedniego panelu skrzynki
nawojowej o wysokości 14 cm
w kolorze brązowym

2

23%

1

23%

1

23%

Suma ogółem brutto

Wartość brutto słownie ……………………………………………………………………………………………………………

1. Wszystkie wartości w formularzu należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.
2. Wartość brutto stanowi cenę oferty. Do oceny będzie brana pod uwagę wartość brutto
oferty.
3. Zamówienie należy zrealizować ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania.
4. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest
przeprowadzić pomiar wszystkich okien.
5. Cena oferty musi zawierać pomiar, dostawę oraz montaż i naprawę rolet w siedzibie
Zamawiającego.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar i
wykonane prace.

……………………………………………………
(pieczątka i podpis wykonawcy)
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