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Załącznik nr 2a
Wzór Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTY NA CZĘŚĆ A ZAMÓWIENIA
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 31/RJ/12/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa Wykonawcy lub Wykonawców
występujących wspólnie
(oraz Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy / Wykonawców)
Adres
Nr telefonu
Adres e-mail
W nawiązaniu do prowadzonego przez Fundację WWF Polska postępowania na wykonanie i dostawę
umundurowania, wyposażenia oraz materiałów drukowanych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF
składam niniejszą ofertę oświadczając jednocześnie, że:
1. Oferuję realizację części A za wynagrodzenie w łącznej wysokości brutto
........................................ PLN (słownie:................................................)

2. Oświadczam, że:
1. Dostarczę/ nie dostarczę (niepotrzebne skreślić) odzież w ekologicznych opakowaniach:
Nazwa/typ zaoferowanego opakowania

Surowiec z jakiego wykonane jest zaoferowane
opakowanie

2. Ofertuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następujący sposób:
(Miejsce na opisu sposobu i jakości wykonania zaoferowanych produktów. Wykonawca w opisie
zobowiązany jest co najmniej wskazać jakich materiałów oraz metod wykonania i nadruku użyje przy
realizacji zamówienie. Zalecane jest aby Wykonawca przedstawił również fotografię/ próbki
zaoferowanych produktów.
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Ocenie podlegać będzie wykazana przez Wykonawcę w opisie jakość i estetyka wykonania, sposób
wykończenia, jakość materiałów oraz nieścieralność nadruków.)
3. Zrealizuję zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz
oświadczam, iż akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w ww. dokumentach.
4. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do realizacji usługi w terminie i ilości
określonej przez Zamawiającego.
5. Zamówienie wykonamy sami / część zamówienia zlecimy podwykonawcom1.
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.:
Firma (nazwa) Podwykonawcy

6.
7.
8.
9.

Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę

Ofertę niniejszą składam na ....... kolejno podpisanych i ponumerowanych stronach.
Integralnymi częściami niniejszej oferty są:
………
Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.

………............……………….dnia

........................
(miejsce)

1

Zaznaczyć właściwe.

.............................................................
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 2b
Wzór Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTY NA CZĘŚĆ B ZAMÓWIENIA
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 31/RJ/12/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa Wykonawcy lub Wykonawców
występujących wspólnie
(oraz Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy / Wykonawców)
Adres
Nr telefonu
Adres e-mail
W nawiązaniu do prowadzonego przez Fundację WWF Polska postępowania na wykonanie i dostawę
umundurowania, wyposażenia oraz materiałów drukowanych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF
składam niniejszą ofertę oświadczając jednocześnie, że:
1.

Oferuję realizację części B za wynagrodzenie w łącznej wysokości brutto
........................................ PLN (słownie:................................................)

2.

Oświadczam, że:
1. Ofertuję wykonanie przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

(Miejsce na opisu sposobu i jakości wykonania zaoferowanych produktów. Zalecane jest aby Wykonawca
przedstawił również fotografię/ próbki zaoferowanych produktów.
Ocenie podlegać będzie wykazana przez Wykonawcę w opisie jakość i estetyka wykonania, sposób
wykończenia, jakość materiałów.)
2. Zrealizuję zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz
oświadczam, iż akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w ww. dokumentach.
3. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do realizacji usługi w terminie i ilości
określonej przez Zamawiającego.
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4. Zamówienie wykonamy sami / część zamówienia zlecimy podwykonawcom2.
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.:
Firma (nazwa) Podwykonawcy

5.
6.
7.
8.

Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę

Ofertę niniejszą składam na ....... kolejno podpisanych i ponumerowanych stronach.
Integralnymi częściami niniejszej oferty są:
………
Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.

………............……………….dnia

........................
(miejsce)

2

Zaznaczyć właściwe.

.............................................................
(podpis Wykonawcy)
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Załącznik nr 2c
Wzór Formularza Oferty
FORMULARZ OFERTY NA CZĘŚĆ C ZAMÓWIENIA
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 31/RJ/12/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r.
WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez:
Nazwa Wykonawcy lub Wykonawców
występujących wspólnie
(oraz Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do reprezentowania
Wykonawcy / Wykonawców)
Adres
Nr telefonu
Adres e-mail
W nawiązaniu do prowadzonego przez Fundację WWF Polska postępowania na wykonanie i dostawę
umundurowania, wyposażenia oraz materiałów drukowanych dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF
składam niniejszą ofertę oświadczając jednocześnie, że:
1.

Oferuję realizację części C za wynagrodzenie w łącznej wysokości brutto
........................................ PLN (słownie:................................................)

2.

Oświadczam, że:
1. Wykonam przedmiot zamówienia przy
użyciu papieru FSC

TAK/ NIE
(niepotrzebne skreślić)

2. Zrealizuję zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w zapytaniu ofertowym oraz
oświadczam, iż akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w ww. dokumentach.
3. W przypadku udzielenia mi zamówienia zobowiązuję się do realizacji usługi w terminie i ilości
określonej przez Zamawiającego.
4. Zamówienie wykonamy sami / część zamówienia zlecimy podwykonawcom3.
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć określoną część (zakres) prac, tj.:
Firma (nazwa) Podwykonawcy
3

Zaznaczyć właściwe.

Zakres prac wykonywanych przez Podwykonawcę
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5.
6.
7.
8.

Ofertę niniejszą składam na ....... kolejno podpisanych i ponumerowanych stronach.
Integralnymi częściami niniejszej oferty są:
………
Termin związania ofertą wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.

………............……………….dnia

........................
(miejsce)

.............................................................
(podpis Wykonawcy)

