
 

Nazwa Wykonawcy         Załącznik nr 1.3 do SIWZ 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

ZADANIE nr 3 
 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest „Dostawa tkanin i materiałów tekstylnych 
zgodnie z bieżącymi potrzebami Opery Wrocławskiej” Znak : ZP/PN/12/2017 
 
działając w imieniu i na rzecz: 

Nazwa: ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….. 
   
Siedziba: …………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
 
Nr telefonu/faksu: …………………………………. 
 
Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………… 
 
Numer NIP: …………………………………………………………………………………  
 
Numer  REGON: ………………………………………………………………………… 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie – 
Konsorcjum podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę) 

 

składamy niniejszą ofertę i do oferty załączamy komplet dokumentów i oświadczeń: 

• potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

• potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania 

1/ Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:  

………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
 (Wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę - Konsorcjum) 

 

2/ Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia publicznego na zasadach 
określonych w SIWZ, za cenę ofertową:  
 

należy  wypełnić tabele odnoszące się do części na które składana jest oferta 

 

Rodzaj materiału 

(szerokość materiału 

nie mniej niż 150 cm 

)dodatki 

Ilość w 

m.b. 

/para/szt

. 

Kolor 
Cena 

jednostkowa 

netto 

Cena łączna 

netto 

Cena łączna 

brutto 

Tiul miękki szer.280 cm  50 Kolor 
   

Tiul ,,Iskierka,, 
szer.295 cm. Świecąca 
nitka 

50 Kolor 
   

Tiul ,,Flok,, 50 W kropki    

Tiul elastyczny 
szer.300cm. matowy 

50 Biała 
   



 

Organtyna ,,mist,, 50 Biały    

Atłas GG ,A10 -Mikado 50 Kolor    

Atłas GG3-A15 MAT 50 Biały    

Organtyna gaza 50 Biała    

Organtyna Błyszczaca 50 Biały    

Organtyna ,,Galaktyka 
,, 

50 Biała 
   

Koronka wzór kwiatowy 
mieciąca 

50 Zielona 
   

Jedwab synt. 50 Biały    

Siatka Złota 50 Złoto    

Tafta gruba MAT 50 Beż    

Atłas cienki srebrna 
nitka 

50 Kolor 
   

Sztywnik z klejem 50 Biały    

Tiul opalizujący 50 Biały    

Tiul sztywny pastel 50 Pastel    

Krepo-szyfon 50 Biel    

Tafta francuska MAT 50 Kolor    

Jamajka jedwabista 50 Granat    

Żorżeta MAT 50 Pastel    

Szyfon 50 Kolor    

Lycra MAT 50 Kolor    

Tkanina ELA 50 Biały    

Tiul brokat 50 Srebro    

Welur strecz  50 Czerwony    

Wypustka-lamówka 
atłasowa 

50 Kolor 
   

RAZEM   

 
 
TERMIN WYKONANIA DOSTAWY CZĄSTKOWEJ: ………………………  
 
 
3/ Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia. 
 
4/ Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wszystkimi jej 
załącznikami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz otrzymałem od zamawiającego niezbędne informacje do 
przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 
 
5/ Oświadczam, że składana oferta jest zgodna z wymogami określonymi przez zamawiającego. 
 
6/ Oświadczam, iż  zapoznałem się z Projektem Umowy i zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej 
oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. 
 



 

7/ Oświadczam, iż uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
 
8/ Oświadczam, że zamówienie w całości wykonam siłami własnymi / wykonanie poniższych części 
zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (niepotrzebne skreślić) 
……………………………………………………………………………..……………………….. 
(Opis części zamówienia) 

 
9/ Zastrzeżenie w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa  (jeśli dotyczy). 
Zastrzegam jednocześnie, iż informacje zawarte w załączniku nr ……. do oferty, stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa i nie powinny być udostępniane innym wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. 
 
10/  Do niniejszej oferty załączam: 
 
1) ………………………………..      2) ..........……………………….... 

 
11/ Oferta zawiera ……………. ponumerowanych stron. 
 
 
 

...................................................... 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

         (miejscowość, data,  
imię i nazwisko oraz czytelny  

podpis osoby /osób uprawnionych  
do reprezentowania Wykonawcy) 


