
 
 

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

Oferta złożona przez: 

………………………………………………………………………………………………… 
(dane Wykonawcy: imię i nazwisko / nazwa) 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(PESEL, seria i nr dowodu osobistego, NIP / wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP, Regon) 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(numer telefonu, faksu, adres e-mail) 

 
Niniejszym składam swoją ofertę na dostawę 30 indywidualnych pakietów wyposażenia ucznia 

klasy Oddziału Przygotowania Wojskowego w roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z Wymaganiami 

Technicznymi w załączniku nr 3 za cenę brutto: 

 

………………………………………………………………………………………………… 
(podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

 

Wykaz indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klasy OPW: 

1. Bluza i spodnie Ubioru Mundurowego Ucznia wg Wymagań Technicznych – 1 kpl. 

2. Koszulka T-shirt w kolorze khaki – 2 szt. 

3. Beret (granatowy) typu midnight blue o barwie numer 191970/2525112, navy o barwie numer 

000080/00128 lub dark blue o barwie numer 00008B/00139 według kodu kolorów RGB – 1 szt. 

4. Zestaw oznak regulaminowych do umundurowania (oznaka rozpoznawcza placówki 

edukacyjnej; oznaka rozpoznawcza programu (OPW); oznaka identyfikacyjna z nazwiskiem; 

oznaka przynależności państwowej - 2 szt.; oznaki klasy (I, II, III, IIII, IIIII) - 1 kpl. 

5. Bluza ocieplana wykonana z materiału typu polar w kolorze czarnym - 1 szt. 

6. Plecak taktyczny o pojemności 30 litrów w kolorze kamuflaż pantera - 1 szt. 

7. Rękawice zimowe w kolorze czarnym - 1 kpl. 

8. Czapka zimowa w kolorze czarnym – 1 szt. 

 

Cena za 1 komplet Pakietu wyposażenia ucznia klasy OPW składający się z powyższych 

elementów wynosi: ………………………………………………………………………………  
(podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)  

 

Jednocześnie oświadczam, że w/w ceny brutto zawierają wszystkie koszty, dostawy i składniki 

niezbędne do wykonania przedmiotu zlecenia. 

Oświadczam, że: 

- dostarczone indywidualne oraz dodatkowe pakiety wyposażenia ucznia klasy Oddziału Przygotowania 

Wojskowego są zgodne z wymaganiami technicznymi (Ubiór dla uczniów realizujących projekt OPW) – 

załącznik nr 3, 

- posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zlecenia oraz znajduję się w sytuacji ekonomicznej 

i finansowej zapewniającej wykonanie zlecenia; 

- zaoferowane ceny pozostają niezmienne przez okres realizacji zamówienia; 

- realizacja zamówienia nastąpi do dnia 31.05.2022r.  

 

 

…………………………...                                                   ……..…………………………… 
   (data sporządzenia oferty)      (podpis Wykonawcy) 

POWIATOWE CENTRUM EDUKACYJNE 

 im. E. Kwiatkowskiego w Lęborku 

 84-300 Lębork, ul. Pionierów 16, tel. (059) 8621-667 

e-mail: sekretariat@pce.lebork.pl      www.pce.lebork.pl 

NIP 841-17-23-537 
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