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DA.MP.232.70.2020        Załącznik nr 2 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

............................................................... 
           pieczęć firmowa Wykonawcy 
 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa produktów do pielęgnacji ciała 
oraz artykułów chemicznych na wyposażenie pracowni kosmetologicznych dla kształcenia studentów 
studiów stacjonarnych kierunku Kosmetologia na Wydziale Nauk o Zdrowiu”. 
 
………………………………….……………………………………………………………………. 

pełna nazwa firmy Wykonawcy 
posiadający/a siedzibę: 
 
 
……………….…………..…………………………………………………………………………… 

ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość 
 
województwo: ………………………………………………………………………………………… 
 
telefon/ telefax: …….…………………………………………………………………………………. 
 
Internet: http:// …………………………………………………………………………………………. 
 
e-mail: ……………………………….……@…………………………………….………………….... 

Nr identyfikacyjny NIP: ……………………………………………………………………………….. 
 
REGON: …………………….……….………………………………………………………………….. 
 
Nr KRS/CEIDG: …………………………………………………………………………………….. 
 
Wykonawca (jest/nie jest) ………………………………. małym lub średnim przedsiębiorcą. 
 
reprezentowany przez: ………………..…………………….………………………………………… 

imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 
1. Oferujemy przyjęcie do wykonania w/w przedmiotu zamówienia w cenie ryczałtowej ogółem brutto 

(wartość netto z wszystkimi opłatami koniecznymi do zakończenia realizacji zamówienia, w 
zaoferowanym czasie, z podatkiem VAT) (wypełnić w części/częściach na które Wykonawca składa 
ofertę w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia): 

 

Część 1  

CENA BRUTTO ŁĄCZNIE ZA CZĘŚĆ NR 1 obejmująca wszystkie produkty z pozycji  

1 – 37 : …………………………………………………………………………………………… 
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Część 2  
 
CENA BRUTTO ŁĄCZNIE ZA CZĘŚĆ NR 2 obejmująca wszystkie produkty z pozycji  
1 -10 : …………………………………………………………………………………………… 
 
 
Część 3  

CENA BRUTTO ŁĄCZNIE ZA CZĘŚĆ NR 3 obejmująca wszystkie produkty z pozycji  

1 – 6 : …………………………………………………………………………………………… 

 

Część 4  

CENA BRUTTO ŁĄCZNIE ZA CZĘŚĆ NR 4 obejmująca wszystkie produkty z pozycji 1 -11 : 

…………………………………………………………………………………………… 

 
 

Część 5  

CENA BRUTTO ŁĄCZNIE ZA CZĘŚĆ NR 5 obejmująca wszystkie produkty z pozycji 1 -4 : 

…………………………………………………………………………………………… 

 
Część 6  

CENA BRUTTO ŁĄCZNIE ZA CZĘŚĆ NR 6 obejmująca wszystkie produkty z pozycji 1: 

…………………………………………………………………………………………… 

 
Część 7  

CENA BRUTTO ŁĄCZNIE ZA CZĘŚĆ NR 7 obejmująca wszystkie produkty z pozycji 1 -23 : 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Część 8  

CENA BRUTTO ŁĄCZNIE ZA CZĘŚĆ NR 8 obejmująca wszystkie produkty z pozycji 1 -13 : 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Część 9   

CENA BRUTTO ŁĄCZNIE ZA CZĘŚĆ NR 9 obejmująca wszystkie produkty z pozycji 1 -7 : 

…………………………………………………………………………………………… 
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Część 10  

CENA BRUTTO ŁĄCZNIE ZA CZĘŚĆ NR 10 obejmująca wszystkie produkty z pozycji 1 - 7 : 
…………………………………………………………………………………………… 

 

Część 11  

CENA BRUTTO ŁĄCZNIE ZA CZĘŚĆ NR 11 obejmująca wszystkie produkty z pozycji 1 -12 : 
…………………………………………………………………………………………… 
 
 
Część 12  

CENA BRUTTO ŁĄCZNIE ZA CZĘŚĆ NR 12 obejmująca wszystkie produkty z pozycji 1 -10 : 

…………………………………………………………………………………………… 

 
Część 13  

CENA BRUTTO ŁĄCZNIE ZA CZĘŚĆ NR 13 obejmująca wszystkie produkty z pozycji 1 - 8 : 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Część 14  

CENA BRUTTO ŁĄCZNIE ZA CZĘŚĆ NR 14 obejmująca wszystkie produkty z pozycji 1 - 31 : 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Część 15  

CENA BRUTTO ŁĄCZNIE ZA CZĘŚĆ NR 15 obejmująca wszystkie produkty z pozycji 1 -13: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Część 16  

CENA BRUTTO ŁĄCZNIE ZA CZĘŚĆ NR 16 obejmująca wszystkie produkty z pozycji 1 -8 

:…………………………………………………………………………………………… 

 

Część 17  

CENA BRUTTO ŁĄCZNIE ZA CZĘŚĆ NR 17 obejmująca wszystkie produkty z pozycji 1 -12 : 

…………………………………………………………………………………………… 
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Część 18  

CENA BRUTTO ŁĄCZNIE ZA CZĘŚĆ NR 18 obejmująca wszystkie produkty z pozycji 1 -125: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Część 19  

CENA BRUTTO ŁĄCZNIE ZA CZĘŚĆ NR 19 obejmująca wszystkie produkty z pozycji 1: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Część 20  

CENA BRUTTO ŁĄCZNIE ZA CZĘŚĆ NR 20 obejmująca wszystkie produkty z pozycji 1: 

…………………………………………………………………………………………… 

 

1. Oświadczamy, iż po wyborze naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do podpisania 
umowy z Zamawiającym w miejscu i terminie przez niego wyznaczonym. 

2. Oświadczamy, iż cena zawiera wszystkie składniki wynagrodzenia dla Wykonawcy związane z 
całościowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, obejmuje również koszty transportu, 
dostarczenia, wniesienia do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń w budynku 
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku. 

3. Oświadczamy, iż dostarczymy przedmiot zamówienia w terminie: do 2 tygodni od daty zawarcia 
umowy.  

4. Zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Mazowieckiej Uczelni Publicznej 
w Płocku przy Pl. Dąbrowskiego 2. 

5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu 
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.* 

 

……………….                                                      …………………………………………………. 
           data                                                                                   Podpis (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)  
 
*  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).  
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) 


