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FORMULARZ OFERTOWY 

 
 

Nazwa Wykonawcy........................................................................................................ 
 
Siedziba Wykonawcy .................................................................................................... 
 
Województwo ………………………………………………………………………………… 
 
Adres do korespondencji……………………………………………………………............ 
 
NIP................................................................................................................................. 
 
REGON.......................................................................................................................... 
 
Nr telefonu..................................................................................................................... 
 
Nr faksu……………………………………………………………………………………….. 
 
e-mail …………………………………………………………………………………………. 
 

 
W związku z zapytaniem ofertowym na: ,,Wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych 
dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu” składam ofertę 
o następującej treści:  

 
1. Oferuję wykonanie zamówienia w następującej cenie: 

 
 Cena ofertowa brutto ……………………………………………...………………………………………………….. zł  

 
słownie: ……………………………………………………………..………………………………………………… złotych. 
 

2. Cena określona w ust. 1 została skalkulowana w oparciu o szacunkowe ilości  
i zaoferowane ceny jednostkowe brutto dla każdego rodzaju niżej wskazanych tablic 
rejestracyjnych: 

 

 
 
 

Rodzaj tablic 
 

 
 
 

Szacunkowa 
ilość tablic 

 

Oferowana cena 
jednostkowa brutto 

(określa 
Wykonawca) 

Łączna szacunkowa 
wartość dostaw dla 

danego rodzaju 
tablic 

(2) x(3) 

(1) (2) (3) (4) 

1. tablice samochodowe zwyczajne 
jednorzędowe i dwurzędowe 

12000 szt.   

2. tablice samochodowe indywidualne 
jednorzędowe i dwurzędowe 

20 szt.   

3. tablice samochodowe zabytkowe 
jednorzędowe i dwurzędowe 

20 szt.   
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4. tablice motocyklowe zwyczajne 900 szt.   

5. tablice motocyklowe      
indywidualne 

6 szt.   

6. tablice motocyklowe zabytkowe 6 szt.   

7. tablice motorowerowe zwyczajne 300 szt.   

8. tablice tymczasowe samochodowe 
jednorzędowe i dwurzędowe 

50 szt.   

9. tablice tymczasowe badawcze 10 szt.   

10.wtórnik tablicy rejestracyjnej 400 szt.   

11. tablice samochodowe 
jednorzędowe zmniejszone 

50 szt.   

Razem 
 

* 
 

Uwaga: łączną cenę z wiersza oznaczonego * wpisać w ust. 1.  

 
2.  Oferuję wykonywanie zamówienia  w okresie od 02.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 
lub  do zrealizowania dostaw o łącznej wartości wskazanej w ust 1. 
 
3. Na dostarczone tablice rejestracyjne udzielam …… miesięcy gwarancji. 

 
4. Zobowiązuję się dotrzymać wymaganego terminu realizacji poszczególnych 
dostaw w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia zamówienia. W przypadku wtórników tablic 
rejestracyjnych termin dostawy nie przekroczy 7 dni od złożenia zamówienia. 
 
5. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego, nie wnoszę do 
niej zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty. 
 
6. Oświadczam, że akceptuję projekt umowy załączony do zapytania ofertowego 
i jeśli moja oferta zostanie wybrana, zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
 
 
                …………………………………. 
                                                                                                                                 
data...........................................                                                                      podpis  osoby / osób uprawnionych 

                                                                                               do występowania w imieniu Wykonawcy 

 
 
 
 

 
 
 

 
**niepotrzebne skreślić 

 

 


