
Załącznik nr 2 do publicznego konkursu ofert na „Wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla miasta Konina w 2023 roku” 

OFERTA Z FORMULARZEM CENOWYM 

1. Dane Wykonawcy. 

Nazwa: .......................................................................................................  

Adres: ........................................................................................................  

NIP: ............................................................................................................  

REGON:......................................................................................................  

Adres e-mail:  ............................................................................................  

Telefon kontaktowy:  ...............................................................................  

 

2. W związku z publicznym konkursem ofert z dnia 13 lutego 2023 roku na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych dla miasta 

Konina w 2023 roku oferuję wykonanie zamówienia według poniższego zestawienia: 

 

I A. ARTYKUŁY BIUROWE 

Lp.  Nazwa produktu 

 

Ilość (sztuki) Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość netto Stawka 

podatku 

VAT 

Kwota VAT Wartość brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Bambusowy zestaw 

piśmienniczy 

400      

2. Notes 500      



Część I A. Łącznie: … zł (netto) + …. zł (podatek Vat) = … zł (brutto) (słownie złotych: …) 

I B. ARTYKUŁY BIUROWE 

3. Kalendarz trójdzielny 500      

4. Kalendarz książkowy – 

tygodniowy 

300      

Część I B. Łącznie: … zł (netto) + …. zł (podatek Vat) = … zł (brutto) (słownie złotych: …) 

II. TEKSTYLIA 

5. Koszulka T-Shirt  500 

(250 sztuk 

białych/250 

sztuk 

granatowych) 

     

6. Torba materiałowa 

płócienna 

500      

7.  Ręcznik szybkoschnący z 

mikrofibry 70cmx140cm 

500      

Część II. Łącznie: … zł (netto) + …. zł (podatek Vat) = … zł (brutto) (słownie złotych: …) 

III. ELEKTRONIKA 

8. Głośnik bluethoot 100      

9. Powerbank  100      

10.  Kabel USB 3w1 100      



Część III. Łącznie: … zł (netto) + …. zł (podatek Vat) = … zł (brutto) (słownie złotych: …) 

IV A. ARTYKUŁY POZOSTAŁE 

11. Kubek ceramiczny 500      

12. Filiżanka ze spodkiem 400      

13. Butelka szklana  250      

Część IV A. Łącznie: … zł (netto) + …. zł (podatek Vat) = … zł (brutto) (słownie złotych: …) 

IV B. ARTYKUŁY POZOSTAŁE 

14. Brelok z żetonem do 

koszyków 

500      

Część IV B. Łącznie: … zł (netto) + …. zł (podatek Vat) = … zł (brutto) (słownie złotych: …) 

IV C. ARTYKUŁY POZOSTAŁE 

15. Świeczka  200      

Część IV C. Łącznie: … zł (netto) + …. zł (podatek Vat) = … zł (brutto) (słownie złotych: …) 

IV D. ARTYKUŁY POZOSTAŁE 

16. Torba laminowana 1000      

17. Torba papierowa 

18x22,5x8cm 

500      

Część IV D. Łącznie: … zł (netto) + …. zł (podatek Vat) = … zł (brutto) (słownie złotych: …) 

 

 



3. Oświadczam, że zapoznałam/em się z ogłoszeniem o publicznym konkursie ofert i uznaję się za związaną/ego określonymi w nim postanowieniami 

oraz zasadami postępowania. 

4. Zapoznałam/em się z warunkami realizacji zamówienia oraz uzyskałam/em wszelkie informacje konieczne do właściwego przygotowania niniejszej 

oferty. 

5. Niniejsza oferta wiąże mnie przez okres 30 od dnia upływu terminu złożenia ofert. 

6. Oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z 

niniejszą ofertą na warunkach określonych w publicznym konkursie ofert, w miejscu  

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

 

 

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

      miejscowość i data    podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu 

 

 


