
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi                                                  telefon:  (42) 685 43 62  lub  (42) 685 43 63 

90-012 Łódź, ul. Kilińskiego102/102a                                                                                                          fax.  (42) 632 41 30 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 

1. Dane dotyczące Wykonawcy 

Nazwa: ................................................ 

Siedziba: ................................................ 

Adres poczty elektronicznej:  ................................................   

Strona internetowa:  ................................................   

Numer telefonu:  0 (**) ......................................   

Numer faksu:   0 (**) ......................................  

Numer REGON:  ................................................ 

Numer NIP:   ................................................  

 

2. Dane dotyczące Zamawiającego: 

Miasto Łódź - 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi 

ul. Kilińskiego 102/102a 

90-012 Łódź 

 

3. Zobowiązania Wykonawcy: 

Zamówienie: zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Łodzi 

Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego zawartymi 

w zapytaniu ofertowym w ilościach podanych niżej: 

a) podnośnik transportowo – kąpielowy – 1 szt za cenę brutto ………………….. zł 

b) fotel masujący – 2 szt  za cenę brutto ………………….. zł 

    ( cena 1 szt fotela masującego wynosi ……………. zł brutto) 

c) rower treningowy – 1 szt za cenę brutto ………………….. zł 

d) zestaw do ćwiczeń rąk – 1 szt za cenę brutto ………………….. zł 

e) lampa rozgrzewająca – 1 szt za cenę brutto ………………….. zł 

f) rotor elektryczny do ćwiczeń rąk i nóg – 1 szt za cenę brutto ………………….. zł 

g) mata masująca typu Homedics lub równoważna – 1 szt za cenę brutto ………………….. zł 

h) wirówka rehabilitacyjna – 1 szt za cenę brutto ………………….. zł 

i) materace rehabilitacyjne składane – 3 szt za cenę brutto ………………….. zł 

    ( cena 1 szt materaca rehabilitacyjnego wynosi ……………. zł brutto) 

j) drabinka gimnastyczna mocowana do ściany – 1 szt za cenę brutto ………………….. zł 

k) stepper / twister usprawniający – 1 szt za cenę brutto ………………….. zł 



 

 

RAZEM WARTOŚĆ BRUTTO ZAMÓWIENIA wynosi  ……………………… zł 

PODATEK VAT  -   …………… zł 

Wartość netto - …………………. zł 

4. Termin wykonania zamówienia:  w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy 

 

 

…..……………….. 

Miejscowość / Data 

 

 

……………………………………………….. 

 

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania 

niniejszego formularza ofertowego w imieniu 

Wykonawcy(ów) 

 


