
 

 

Załącznik 1- Wzór formularza oferowanego.  

 

 

OFERTA 

dotycząca wykonania dostawy narzędzi pracy dla stażystów - uczestników projektu  

„Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu” w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 12 

Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 kształcenie zawodowe 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

I. Zamawiający:  

Powiat Opolski w Opolu Lubelskim  

ul. Lubelska 4, 24-300 Opole Lubelskie  

NIP :7171705099 

www.opole.lublin.pl 

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu  

tel. 81 827-61-21 

e-mail: agnieszka.dec@opole.lublin.pl  

 

 

DANE OFERENTA: 

Nazwa/ Imię i 

Nazwisko 

 

Adres  

Telefon  

e-mail  

NIP (jeśli dotyczy)  

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę narzędzi pracy dla stażystów w ramach 

realizacji projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu” zobowiązuje 

się wykonać następujący przedmiot zamówienia: 

 

 

 



 

 

1) Zadanie nr 1 - dostawa narzędzi pracy – w zawodzie technik ogrodnik 

Lp

. 

Nazwa Ilość Cena 

jednostko

wa netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Wartość 

brutto 

1. Nóż ogrodniczy (okulizak) 

Nóż ogrodniczy OKULIZAK 

składany przeznaczony do prac 

sadowniczych do obcinania pędów i 

szczepienie roślin. Ostrze wykonane 

ze stali nierdzewnej. Uchwyt noża 

wykończony drewnem. Rdzeń rączki 

wykonany z metalu. 

Parametry: 

długość narzędzia: 16,5 cm 

 długość ostrza: 6,5 cm 

5 sztuk     

2 Osełka ścierna owalna, wykonana z 

elektrokorundu.  

Wymiary:  

długość: 22,5cm  

szerokość: 4cm  

wysokość: 2cm 

5 sztuk     

3 Rzemień do ostrzenia noży  

Pas skórzany do polerowania i 

ostrzenia noży. 

5 sztuk         

4 Razem       

 

2) Zadanie nr 2 - dostawa  narzędzi pracy – w zawodzie technik usług fryzjerskich 

Lp. Opis Ilość Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Wartość 

brutto 

1 Główka treningowa 

ze statywem 

Głowa fryzjerska 

treningowa damska z 

włosem naturalnym 

lub syntetycznym. 

Długość do 55 cm + 

statyw klasyczny. 

5 sztuk     



 

 

2 Nożyczki klasyczne  

Rozmiar 5,5 

Materiał stal 

nierdzewna 

5 par     

3 Peleryna fryzjerska 

krótka 

Peleryna 

wodoodporna. 

Zapinana na rzep. 

Materiał: poliester 

Wymiary: 60x70cm 

5 sztuk     

4 Peleryna fryzjerska 

długa 

Peleryna 

wodoodporna. 

Zapinana na zatrzask 

z możliwością 

regulacji. Materiał: 

satyna Wymiary: 

140x145cm 

5 sztuk     

5. Razem    

 

1. Łączna wartość oferty netto wynosi ……………….. zł  (słownie: …………..) + VAT 

……………………… zł (słownie: ……………………….). Razem kwota brutto 

wynosi  ……………………….. zł (słownie: ………………………………………….) 

 

2. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do dostarczania przedmiotu 

zamówienia do miejsca i w określonym terminie wskazanym przez Zamawiającego w 

zapytaniu ofertowym. 

3. Przyjmujemy do realizacji warunki płatności oraz dostawy określone przez 

Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym bez zastrzeżeń. 

4. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym 

NIP …………………………………………………… 

…………………, dnia…………………….. ……………………………..  

                             Podpis osoby upoważnionej  

  

 



 

 

 

 

 


