
Świdnik, dnia 28 października 2014r. 

 

FORMULARZ OFERTY 
na sprzedaż środków ochrony osobistej 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku 

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 

21-040 Świdnik 

Tel.081- 46 48 701 ; 46 48 702 ; fax 081 – 46 48 834 
 
II. Nazwa przedmiotu zamówienia 

 

1.  Ubranie robocze ( bluza robocza i spodnie ) – 6  kpl.              

2. Buty robocze - 6 par.   

3. Rękawice ochronne wzmocnione - 20 par.   

4. Rękawice ochronne, bawełniane mikronakrapiane- 40 par.  

5. Kamizelka ocieplana- 6 szt. 

6. Maska p. pyłowa - 30 szt. 

 

III. Wymagania związane z wykonaniem  : 
 

1.  Ubranie robocze – a) bluza robocza Beta Easy 7869 Light b) spodnie robocze Beta 

Easy 7860E Light ;  
2. Półbuty robocze Jogger KAT.S1FO SRC;  
3. Rękawice ochronne wzmocnione – Skóra/Jersey LICO KOZA TECHNIK przy 

nadgarstku rzep ściągający ; 
4. Rękawice ochronne bawełniane – frak kropka TEXXOR 1895;  
5. Kamizelka - ocieplana BENEFIT NEGRA ; 
6. Maski przeciw pyłowe – półmaska filtrująca FFP1 FS-17D 

 
 

IV. Ofertę należy: 

a)  złożyć w formie pisemnej w terminie do 3.11.2014r. do godz.11.00 (faxem na numer 81 

4648834; e-mailem na adres jkowalski@lublin-wschod.sr.gov.pl lub osobiście pok. 117)  

według schematu zawartego w Formularzu Oferty, 

b)  

Osoba do kontaktów w sprawie zamówienia: 
Jacek Kowalski 

 

 

V. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE. 

 
  



 

VI. Nazwa i adres WYKONAWCY  

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

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

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

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

NIP ................................................. 

                                                                                                              
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

cenę netto:....................................zł. 

słownie netto: ........................................................................................................................zł. 

stawka podatku VAT:...............................%. 

2. Deklaruję ponadto: ……………………………………………………………………….. 

a) termin wykonania zamówienia: ....................................... , 

b) okres gwarancji: .......................................,  

c) warunki płatności- przelew:............................... dni, 

d) ..................................................................., 

3. Oświadczam, że: 

• zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.   

4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

1. ................................................................... 

2. ................................................................... 

3. ................................................................... 

4. ................................................................... 

 

 

................................dn. ............................                                  

 

 

 

 ............................................. 
       pieczątka i podpis osoby uprawnionej (Wykonawcy) 

         
 

 
 


