
 

 

Załącznik 1- Wzór formularza ofertowego  

 

OFERTA 

dotycząca wykonania dostawy odzieży roboczej i/lub odzieży ochronnej, środków ochrony 

indywidualnej 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 odzieży roboczej i/lub środków odzieży 

ochronnej, środków ochrony indywidualnej w ramach realizacji projektu „Nowoczesna szkoła 

zawodowa szansą dla rozwoju powiatu” zobowiązuje się wykonać następujący przedmiot 

zamówienia: 

 

 

 

 



 

 

1) Zadanie nr 1 - dostawa odzieży roboczej i/lub odzieży ochronnej, środków ochrony 

indywidualnej– w zawodzie technik usług fryzjerskich 

Lp. Opis Ilość Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Wartość 

brutto 

1 Fartuch fryzjerski  

 

Wodoodporny z 

kieszonką czarny, 

wykonany z 

nieprzemakalnego 

materiału o 

właściwościach 

antystatycznych. 

 Z przodu kieszonka. 

 Wiązany na szyi i z 

tyłu w pasie. 

Kolor czarny. 

Rozmiar uniwersalny 

 

5 sztuk     

 Razem     

 

2) Zadanie nr 2 - dostawa odzieży roboczej i/lub odzieży ochronnej, środków ochrony 

indywidualnej – w zawodzie technik usług fryzjerskich, technik organizacji usług 

gastronomicznych oraz technik hotelarstwa  

 

Lp. Opis Ilość Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Wartość 

brutto 

1 T-shirt 

Koszulka. Bez napisów.  

Skład surowcowy: 100% 

bawełna.  

5 sztuk     



 

 

Kolor: czarny  

Rozmiar:  

L- 2 sztuki damskie, 

L- 1 sztuka męska 

M – 2 sztuki damskie 

 

2 Biała koszula z długim 

rękawem   
Koszula z usztywnionym 

kołnierzem. Skład 

surowcowy:  100% 

bawełny - łatwa do 

prania i prasowania. 

Kolor biały.  

Rozmiar:  

34/36 – 1 sztuka 

36 – 3 sztuki 

36/38 – 1 sztuka 

38 – 1 sztuka  

40- 3 sztuka 

42/44 – 1 sztuka 

10 

sztuk 

    

3 Spódnica o prostym 

kroju, zapinana na guzik i 

zamek (z tyłu) rozporek. 

Skład surowcowy: 60% 

bawełna, 40% poliester. 

Kolory: czarny Rozmiar:  

34/36 – 1 sztuka 

36/38 – 2 sztuki 

36 – 3 sztuki 

38 – 1 sztuka  

40- 2 sztuka 

40/42 – 1 sztuka 

 

10 

sztuk 

    

 Razem     

 



 

 

 

3) Zadanie nr 3 - dostawa odzieży roboczej i/lub odzieży ochronnej, środków ochrony 

indywidualnej– w zawodzie technik fryzjerstwa, technik organizacji usług 

gastronomicznych oraz technik hotelarstwa  

 

Lp. Opis Ilość Cena 

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Stawka 

VAT 

Wartość 

brutto 

1 Obuwie 

Na gumowej 

podeszwie, wysokość 

obcasa 1,5 cm. Tęgość 

G, wkładka skóra 

naturalna, kształt 

noska-okrągły. Kolor 

czarny.  

Rozmiar:  

37 –4 sztuki 

36- 1  sztuka 

38 – 2 sztuka 

39 – 3 sztuka 

40- 4 sztuki  

45/46 – 1 sztuka 

obuwie męskie 

15 par     

 Razem     

 

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

+ VAT ……………………… zł (słownie: ……………….……………………….….).  

2. 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 


