
Załącznik nr 2

UWAGA:  Wykonawca składa ofertę na wybrane przez siebie zadania.

                  Wykonawca wypełnia tylko pola zaznaczone szarym kolorem.

Lp.
Jednostka 

miary
Ilość

 Cena 

jednostkowa 

brutto (zł) 

Wartość brutto  

(zł)

1 szt. 50 -                   

1 szt. 30 -                   

1 szt. 20 -                   

2 szt. 40 -                   

3 szt. 30 -                   

4 szt. 50 -                   

Razem -                   

1 szt. 200 -                   

1 szt. 30 -                   

1 szt. 30 -                   

1 szt. 10 -                   

1 szt. 25 -                   

czapka zimowa 

Zadanie nr 6 

kurtka uniwersalna przeciwdeszczowa

Zadanie nr 5 

koszulobluza

tel./fax:

e-mail:

NIP

Straż Miejska w Białymstoku, ul. Składowa 11, 15-399 Białystok

koszula z długim rękawem, wizytowa biała

Zamawiający:

Zadanie nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:

adres:

REGON

czapka letnia

koszula z długim rękawem, wizytowa błękitna

Zadanie nr 4 

koszula z krótkim rękawem, mundurowa błękitna 

koszula z krótkim rękawem, mundurowa biała 

Nazwa sortu mundurowego

Zadanie nr 3 

koszulka typu "polo"

Zadanie nr 2

Zadanie nr 7 

kurtka zimowa 3/4

Zadanie nr 8 

kamizelka taktyczna odblaskowa
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1 szt. 30 -                   

1 szt. 30 -                   

1 szt. 30 -                   

1 par 40 -                   

1 par 600 -                   

2 par 400 -                   

Razem -                   

1 kpl. 50 -                   

1 szt. 20 -                   

1 par 40 -                   

1 par 7 -                   

1 par 40 -                   

1 par 23 -                   

1.

2.

3.

Zadanie nr 1 – dostawa czapek letnich miesięcy.

Zadanie nr 2 – dostawa czapek zimowych miesięcy.

Zadanie nr 3 – dostawa koszul miesięcy.

Zadanie nr 4 – dostawa koszulek polo miesięcy.

Zadanie nr 5 – dostawa koszulobluz miesięcy.

Zadanie nr 6 – dostawa kurtek uniwersalnych miesięcy.

Na oferowane produkty w ramach poszczególnych zadań udzielam gwarancji w wysokości: 

pasek do spodni (taktyczny)

Zadanie nr 15

Zadanie nr 12

rękawiczki zimowe

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym na „Dostawę elementów umundurowania dla 

funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Białymstoku” (Znak sprawy: SM.AL.RAT.2710-1/22) oferuję dostawę 

elementów umundurowania w poszczególnych zadaniach za wyżej wymienione ceny brutto.

skarpety zimowe

Zadanie nr 13 

Zadanie nr 17

buty zimowe wyjściowe męskie

skarpety letnie

Oświadczam,  że wyżej podane ceny ofertowe są ostateczne i zawierają w sobie wszelkie koszty związane z 

realizacją przedmiotu zamówienia określonego w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym.

Zadanie nr 19

półbuty wyjściowe męskie

szalik zimowy

półbuty służbowe męskie

Zadanie nr 10

pas główny (oficerski)

Zadanie nr 14

Zadanie nr 11 

strój specjalistyczny (moro)

Zadanie nr 16

buty zimowe służbowe (taktyczne)

Zadanie nr 18

Zadanie nr 9 

krawat bezpieczny
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Zadanie nr 7 – dostawa kurtek zimowych 3/4 miesięcy.

Zadanie nr 8 – dostawa kamizelek taktycznych odblaskowych miesięcy.

Zadanie nr 9 – dostawa krawatów bezpiecznych miesięcy.

Zadanie nr 10 – dostawa pasów głównych (oficerskich) miesięcy.

Zadanie nr 11 – dostawa pasków do spodni (taktycznych) miesięcy.

Zadanie nr 12 – dostawa rękawiczek zimowych miesięcy.

Zadanie nr 13 – dostawa skarpet letnich i zimowych miesięcy.

Zadanie nr 14 – dostawa stroju specjalistycznego (moro) miesięcy.

Zadanie nr 15 – dostawa szalików miesięcy.

Zadanie nr 16 – dostawa butów zimowych służbowych (taktycznych) miesięcy.

Zadanie nr 17 – dostawa butów zimowych wyjściowych męskich miesięcy.

Zadanie nr 18 – dostawa półbutów służbowych męskich miesięcy.

Zadanie nr 19 – dostawa półbutów wyjściowych męskich miesięcy.

4. Zamówienie zobowiązuję się wykonać samodzielnie w terminie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym.

5.

6.

7.

8.

9

10.

11. Do formularza ofertowego załączono następujące załączniki:

a) wzory wszystkich oferowanych elementów umundurowania,

b) ………………………………………………………………………………………………………………………………….

c) ………………………………………………………………………………………………………………………………….

d) ………………………………………………………………………………………………………………………………….

f) ………………………………………………………………………………………………………………………………….

DataMiejscowość

Zapoznałem/am się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym i nie wnoszę do nich 

zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.

Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy

Akceptuję wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do ogłoszenia o zamówieniu publicznym i w przypadku wyboru 

mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach tam określonych, w miejscu i terminie wskazanym 

przez Zamawiającego.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1; sprost. 

Dz. Urz. UE L127 s.2 z 2018 r.) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (oświadczenie 

dotyczy sytuacji gdy Wykonawca przekazuje dane osobowe inne niż bezpośrednio jego dotyczące).

                          

Numer rachunku bankowego, na który będzie przelane, w przypadku realizacji zamówienia, wynagrodzenie 

Wykonawcy:

                          

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania proszę kierować na poniższy adres:

W celu ułatwienia zwrotu moich wzorów wskazuję firmę przewozową (nazwa firmy, adres i numer kontaktowy, 

ewentualnie numer klienta w przypadku gdy Wykonawca posiada umowę z daną firmą przewozową) :  
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