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............................................................................                 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 
NIP**): .................................................... 
REGON**):.............................................                
tel.**): .....................................................                 
fax**): .....................................................                 
adres e – mail**): ....................................  
               

 FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY  
  

Zamawiający: 
           Gryficki Dom Kultury 
           72-300 Gryfice 
           Niepodległości 53 

  

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………………..  prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych /tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759/ na:  

 
„USŁUGA MIAROWEGO SZYCIA KOSTIUMÓW SCENICZNYCH –GDK/1”  

( opis przedmiotu zamówienia) 

 
Ja/My, niżej podpisany/i, 
_______________________________________________________________________ 
działając w imieniu i na rzecz: 
_______________________________________________________________________  

 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:   
 
a) USZYCIE STROJU PIRATA, 60 kompletów  
 
Koszt uszycia jednego kompletu /cena brutto/: ________________________________________ 
 
Całkowity koszt brutto /60 kompletów/: ___________________ zł 
 
/słownie brutto/ ______________________________________________________________ 
 
b) USZYCIE Z SATYNY Z LYCRĄ SPÓDNIC Z KLOSZA, 4 sztuki 
 
Koszt uszycia jednej sztuki /cena brutto/: ________________________________________ 
 
Całkowity koszt brutto /4 sztuki/: ___________________ zł 
 
/słownie brutto/ ______________________________________________________________ 
 
c) USZYCIE DŁUGICH SPODNI /TYP SZWEDY/ 4 sztuki 
 
Koszt uszycia jednej sztuki /cena brutto/: ________________________________________ 
 
Całkowity koszt brutto /4 sztuki/: ___________________ zł 
 
/słownie brutto/ ______________________________________________________________ 
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d) USZYCIE BLUZEK BAWEŁNIANYCH W CZARNE PASKI 10 sztuk 
 
Koszt uszycia jednej sztuki /cena brutto/: ________________________________________ 
 
Całkowity koszt brutto /10 sztuk/: ___________________ zł 
 
/słownie brutto/ ______________________________________________________________ 
 
 
e) USZYCIE STROJU KUCHARZA 30 kompletów 
 
Koszt uszycia jednego kompletu /cena brutto/: ________________________________________ 
 
Całkowity koszt brutto /30 kompletów/: ___________________ zł 
 
/słownie brutto/ ______________________________________________________________ 
 
f) MODYFIKACJA SUKIENEK poprzez wszycie 5cm pasa ze złotej lamy 28 sztuk  
 
Koszt modyfikacji jednej sztuki /cena brutto/: ________________________________________ 
 
Całkowity koszt brutto /28 sztuk/: ___________________ zł 
 
/słownie brutto/ ______________________________________________________________ 
 
g) USZYCIE SPÓDNICZEK „TUTU” z różowego sztywnego tiulu 12 sztuk 
 
Koszt uszycia jednej sztuki /cena brutto/: ________________________________________ 
 
 
Całkowity koszt brutto /12 sztuk/:___________________ zł 
/słownie brutto/ ______________________________________________________________ 
 
 
 

1. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie do 1 kwietnia 2013 r. 
2. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przed okres 30 dni licząc 

od daty wyznaczonej na składanie ofert.  
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zawartymi w projekcie umowy 

i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, do 
zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 
 
 

......................................................               

           miejscowość i data                                                                      ..................................... .................................................. 
/Podpis i pieczęć osoby upoważnionej 

do podpisywania oferty/ 
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