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Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego CUS.260.2.2021 
                                                                                                                                                                                                     
                                                                                               
 

 

 

      (nazwa, adres, REGON, NIP, KRS Wykonawcy) 

Adres e-mail 
 

Numer 
telefonu 

 

Osoba                          
do kontaktu 

 

 

                                                                                                                                            Gmina Resko/Centrum Usług Społecznych 

       w Resku 

       ul. Bohaterów Monte Cassino 10 

       72-315 Resko 

 

FORMULARZ OFERTY 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe:  

 
„Zakup i dostwa sprzętu rehabilitacyjnego”. 

 
 

1. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu 

ofertowym za cenę dla poszczególnych elementów: 

Lp. Nazwa sprzętu 
Ilość Cena netto 

szt./kpl. 

Cena brutto 

szt./kpl. 

1 Rampa podjazdowa do wózka inwalidzkiego 
2   

2 Wózek inwalidzki stalowy 
1   

3 Wózek inwalidzki aluminiowy 
1   

4 Podróżny wózek inwalidzki 
1   

5 Kule pachwowe  
3   
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6 Kule łokciowe 
10   

7 Francuska kula łokciowa 
2   

8 Kula łokciowa dla dzieci 
6   

9 Trójnóg 
2   

10 Nasadka gumowa do kul 
40   

11 Stalowa nasadka zimowa do kul lub laski 
10   

12 Stolik przyłóżkowy 
10   

13 Stolik na łóżko 
2   

14 Osłona nóg  
5   

15 Zagłówek, podpórka pod plecy 
5   

16 Balkonik inwalidzki ułatwiający stawianie 
4   

17 Balkonik inwalidzki, stalowy, stały 
2   

18 Balkonik inwalidzki trzyfunkcyjny 
2   

19 Podpórka aluminiowa z kołami 
2   

20 Terenowy chodzik 
2   

21 Balkonik dla osób otyłych 
    1   

22 Podpórka czterokołowa z podparciem na nogi 
    5   

23 Podpórka rehabilitacyjna 
5   

24 Rotor rehabilitacyjny 
3   

25 Umywalka dmuchana z prysznicem 
3   

 RAZEM 
 

 

Słownie:………………………………………………………………………………………………………………………..złotych 

2. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do…………………………………………….. 
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3. OŚWIADCZAM, że 

1) oświadczam(y), że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i gwarantujemy 

realizację przedmiotu zamówienia w całości i zgodnie z opisem; 

2) oferuję(my) okres gwarancji wynoszący ……………….miesięcy; 

3) oświadczam, że posiadam(my) uprawnienia, wiedzę i doświadczenie, niezbędne                               

do realizacji zamówienia; 

4) oświadczam, że posiadam stabilną sytuację finansową, zapewniającą prawidłową 

realizację zamówienia oraz terminowo reguluję swoje wszelkie zobowiązania,                                        

w szczególności z tytułu podatków i ubezpieczeń społecznych; 

5) oświadczam, że nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo                                           

z Zamawiającym1; 

6) przedmiot zamówienia zamierzam(y) wykonać samodzielnie/z wykorzystaniem 

podwykonawców*; 

7) zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i jego załącznikami i nie 

wnoszę/wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.  

  Na wniosek Zamawiającego zobowiązuję się przedstawić dokumenty potwierdzające fakty wskazane 

w oświadczeniu. 

 

 

 

……………………………………                                                    ………………………....…………………………………… 
      (miejscowość, data)     (imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej) 

 

 

 

 
1 Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami 

upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiąjącego lub osobami wykonującymi w imieniu 

Zamawiąjącego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy                          

a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego, prokurenta, pełnomocnika; 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, 

pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku 

przysposobienia, opieki lub kurateli. 

 

 

 

 

 

 

 

 
*niepotrzebne skreślić 

 


