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Załącznik nr 1. – Wzór formularza ofertowego 

 

OFERTA  
 

dotycząca  wykonania usługi polegającej na dostawie do siedziby zamawiającego  materiałów dydaktycznych do zajęć „ Nowoczesny 
fryzjer – Tworzenie całej stylizacji” dla ZSZ w Opolu Lubelskim  w ramach projektu  „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla 
rozwoju powiatu”,  w  ramach RPO WL  2014-2020; Oś priorytetowa 12 Edukacja, Kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 

kształcenie zawodowe.   
 

I. Zamawiający :  
Powiat Opolski w Opolu Lubelskim  
Ul. Lubelska 4  
24-300 Opole Lubelskie 
NIP: 717 170 50 99  
Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu  
Tel. 81 827-61-04 
 
 

 

DANE OFERENTA:   
Nazwa/Imię i Nazwisko   

Adres  
Telefon  
e-mail  
NIP (jeśli dotyczy)   
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W odpowiedzi na zapytanie ofertowe zobowiązuję się wykonać następujący przedmiot umowy:  
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe zobowiązuję się wykonać następujący przedmiot umowy:  

Lp. 

Nazwa 
produktu 

Ilość Opis 

Cena 
jednostkowa 

netto 
w złotych 

Stawka VAT 
w % 

Cena 
jednostkowa 

brutto 
w złotych 

Wartość  brutto 
w złotych 

1 2 3 4 5 6 7=[5]+VAT 8=[3 x 7] 

1 

Główka 
treningowa 

6 sztuk Główka treningowa ze statywem długość 

włosów 40 – 45 cm ,  

50 % włosy naturalne, 50 % włosy syntetyczne  
 23% 

  

2 

Dopinki do 
włosów, treski 

12 sztuk  Dopinki do włosów na grzebyku długość około 

40 cm  23% 

  

3 

Ręcznik do 
włosów 

1 op.  Ręczniki do włosów wiskozowe, w rozmiarze 

40x60cm  

 1 opakowanie – 50 szt  
 23% 

  

4 
Gumki 

sylikonowe 
1 op.  Gumki do włosów silikonowe recepturki , 

kolor czarny opakowanie około 250 -300szt  

 
 23% 

  

 
5 

 

Wsuwki do 
włosów 

2 op.  Wsuwki do włosów w kolorach: 

jasnym – opakowanie 100 szt.  

ciemne  (ciemny brąz lub czarne) – 

opakowanie  100 szt.  

 23% 
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6  

Zestaw 
akcesoriów 

fryzjerskich oraz   
kosmetyków do 

pielęgnacji i 
stylizacji włosów 

6 
zestawów 

 

Jeden zestaw zawiera: 

-Lakier do włosów ( 750 ml ) 

-Elastyczny lakier do włosów   750 ml, 

-Spray wspomagający kręcenie 

włosów.250 ml. 

-spray do prostowania włosów 250 ml. 

-Gumki do kucyka ( mocne, ciemne 

kolory- op 12 szt, ) 

-Wypełniacze do koków : brązowych 

okrągłych ok. rozmiar 4X22,5 cm 

-Wypełniacz do koka 8x9cm,  

-Wypełnienie do koka banan 15 cm  

ciemny kolor  

 - Kokówka do tapirowania włosów  

- Grzebień do tapirowania włosów z 

metalowym widelc 

- Grzebień do rozczesywania włosów 

-Brokat kolorowy w słoiczku ( dla każdego 

uczestnika inny kolor będą się wymieniać ) 

- Szampon do włosów normalnych  1000 

ml, 

- odżywka do włosów normalnych 1000ml.  

-nabłyszczasz do włosów 250ml 

 23% 

  

Łączna cena ofertowa brutto (suma wszystkich wierszy kolumny nr 8): 
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Łączna wartość oferty netto wynosi………..…zł (słownie:………………………………………………zł) + VAT ………..zł (słownie…………………..……………….zł). 
Razem kwota brutto wynosi …………………zł (słownie: ……………………………………………….………zł). 
 

Termin realizacji zamówienia: 
 - do 3 dni 

 - do 5 dni 
 - do 7 dni  
 

1. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca oraz w terminie 
określonym w ofercie.   

2. Przyjmujemy do realizacji warunki płatności oraz dostawy określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym.  
 
 
 
 
 
…………………………………………………………………………                                                                         ……………………………………………………………………………. 

(miejsce i data)           ( podpis osoby upoważnionej)  
 
 


