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Załącznik nr 2 

 

………………………………….. 

(miejscowość, data) 

 

 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Dane zamawiającego: 

 

Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu 

 

Adres: ul. Jezuicka 4, 20-113 Lublin 

 

e-mail: lublin@wolontariat.org.pl, tel. 81 534 26 52 

 

 

Dane Wykonawcy: 

 

Nazwa:………………………………………………………………… 

 

Adres:…………………………………………………………………. 

 

NIP:……………………………………………………………………. 

 

e-mail:…………………………………..tel.:…………………………. 

 

 

 

I. Nazwa Zamówienia: Dostawa odzieży i środków czystości oraz kosmetyków do makijażu 

zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego z 

dnia 12.09.2016 r.), w ramach projektu pt. „ POWRÓT- wsparcie osób bezdomnych w 

readaptacji społecznej i wejściu na rynek pracy” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie 

Społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. 

 

Szczegóły dotyczące zamówienia: Dostawa odzieży i środków czystości oraz kosmetyków 

do makijażu, wg. następującej specyfikacji: 

 

1. Spodnie (jeansowe lub z innego materiału, sportowe- dresowe) 60 par 

2. T-shirt, zawartość bawełny min. 50 % (bluzka z krótkim rękawem) – 60 szt. 

3. Bluzka z długim rękawem, zawartość bawełny min. 50 %(longsleeve) – 30 szt. 

4. Kurtka jesienno-zimowa z kapturem- 30 szt. 

5. Czapka, szalik, rękawiczki – 30 kpl. 

6. Bielizna 
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 majtki męskie,  zawartość bawełny min. 60 %(bokserki, slipy)- 135 szt.  

 majtki damskie, zawartość bawełny min. 60 % (figi)- 15 szt. 

 podkoszulki męskie, zawartość bawełny min. 50% - 81 szt. 

 biustonosze, 9 szt. 

 skarpetki, zwartość bawełny min. 50 % - 150 par 

7. Obuwie 

 buty zimowe (skóra ekologiczna, kozaki lub trzewiki)- 30 szt. 

 buty sportowe (adidasy) – 30 szt. 

 klapki basenowe/pod prysznic: 30 szt. 

8. ręcznik frotte min. 50 x 100 cm. – 30 szt.; 70 x 140 cm- 30 szt. 

9. kołdra, wym. ok.  135 x 200 cm.- 30 szt. 

10. poduszka wym. ok. 70 x 80 cm- 30 szt. 

11. Komplet pościeli (poszewka na kołdrę o wym. 135 x 200, na poduszkę 70 x 80)- 30 szt. 

12. Mydło w kostce 100g. – 150 szt. 

13. Pasta do zębów 100 ml- 60 szt.  

14. Antyperspirant w sprayu 60 ml.- 60 szt. 

15. Szampon 400 ml.- 30 szt. 

16. tusz do rzęs- min.10 ml., puder prasowany- min. 10 g, fluid- min. 30 ml – 3 kpl. 

 

 

Dostawa powinna być zrealizowana w trzech  równych turach (wrzesień-październik, 

grudzień 2016 r., luty- marzec 2017 r.) do dnia 30 marca 2017r. 

 

Płatność przelewem w terminie  14 dni po wystawieniu faktury VAT, Przewiduje się 

możliwość wystawiania faktur częściowych, po zakończeniu dostawy w każdej turze. 

 

III. Oświadczam, iż zapoznałem się z ofertą i akceptuję warunki dotyczące realizacji 

przedmiotu zamówienia przedstawione w zapytaniu ofertowym/ogłoszeniu o zamówieniu. 

 

IV. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 

cenę netto…………………..PLN, cenę brutto…………………………PLN 

 

 

V. Oświadczam, że wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych przez 

Stowarzyszenie Centrum wolontariatu w celu monitoringu, sprawozdawczości i audytu 

realizowanego projektu, wyłącznie podmiotom uprawnionym do prowadzenia powyższych 

czynności lub ich przedstawicielom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.) 

 

VI.  Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie  z uwagi na 

powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym (Stowarzyszeniem Centrum 

Wolontariatu) lub Partnerem (Stowarzyszeniem Postis), osobami upoważnionymi do 

zaciągania zobowiązań w ich imieniu oraz osobami wykonującymi w ich imieniu czynności 

związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru dostawcy lub 

wykonawcy, nie występują pomiędzy mną a Zamawiającym (Stowarzyszeniem Centrum 
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wolontariatu) lub Partnerem (Stowarzyszeniem Postis) oraz powyżej wskazanymi osobami 

żadne wzajemne powiązania, w szczególności polegające na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 

b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 

c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego 

Zamawiającego (Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu) lub Partnera (Stowarzyszenia 

Postis), prokurenta lub pełnomocnika, 

 d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w 

linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w 

stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

  

 

 

VII: Załączniki: 

 

1. …………………………. 

 

2. …………………………. 

 

 

 

                                                                                                  ……………………………… 

 

                                                                                                            pieczęć, podpis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


