-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P.P.042.2.5.4.2015

Hajnówka, dn. ............................
Załącznik Nr 2
do zapytania ofertowego nr 6/2015
Oferta cenowa

Nazwa i siedziba Wykonawcy:
.................................................................................................................................................................... ....................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
...........................
NIP........................................... FAX ........................................ E- mail:…………………………
Nazwa i adres Zamawiającego:
Starostwo Powiatowe w Hajnówce, ul. A. Zina 1, 17-200 Hajnówka
1 Nawiązując do przedstawionego zapytania ofertowego nr 6/2015 składam ofertę na dostawę pakietów żywnościowych podczas zajęć
terenowych z edukacji ekologicznej na terenie Puszczy Białowieskiej dla dzieci i młodzieży ze szkół powiatu hajnowskiego
organizowanych w ramach projektu „Platforma współpracy na rzecz zrównoważonego rozwoju rejonu Puszczy Białowieskiej”
realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Hajnówce w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet V

Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie
środowiska, w tym różnorodności biologicznej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, składam
niniejszą ofertę jak w poniższej tabeli:
Lp.

1

Nazwa produktu

Torba papierowa 1 szt.
Na opakowaniu pakietu żywnościowego Wykonawca zamieści
logotypy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
flaga UE, herb Powiatu Hajnowskiego i logotypy Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w wersji
czarno - białej)

2

Woda niegazowana 500 ml – 1 szt.

3

Napój owocowy (pomarańczowy lub jabłkowy) 200ml – 1 szt.

4

Owoce – jabłko oraz banan

5

Wafel z nadzieniem czekoladowym lub kakaowym 39 g – 1 szt.

6

Herbatniki 100 g – 1 szt.

Cena
netto/brutto za
1 szt.

Cena za 1
pakiet
netto/brutto

Cena za jedną
dostawę do Ośrodka
Edukacji Leśnej
Jagiellońskie w
Białowieży

Cena netto/brutto
za pełną usługę
(210 pakietów + 7
dostaw)

7

Rogal pakowany pojedynczo z nadzieniem czekoladowym 85 g –
1 szt.

8

Jogurt pitny w butelce plastikowej 250 g – 1 szt.

Przewidywany termin wykonania zlecenia - miesiące: czerwiec i wrzesień 2015 r.
II. Składam ofertę na wykonanie zamówienia:
1. Za cenę jednego zestawu brutto (słownie)……………………………………………………………………………………………
2. Za łączną wartość zamówienia brutto (słownie)……………………………………………………………………………………..
III. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń.
IV. Oświadczam, że spełniam wymagania zawarte w zapytaniu ofertowym.
V. W przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.
VI. Wyrażam zgodę na związanie ofertą przez okres 30 dni.
VII. Oświadczam, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą.
VIII. Do oferty dołączam następujące załączniki:
1) Załącznik nr – formularz cenowy
2) ………………………………………………….

……………………………………..
Miejscowość, data

…………………………………………..
Podpis Wykonawcy

