
 

 
 

Projekt  współfinansowany przez UE ze rodków EFS  oraz bud etu pa stwa 

w ramach  RPO WSL na lata 2014

dostępu do usług opieku czych nad dzie mi do 3 la

 

 

na wykonanie usługi pralniczej

powrotu rodziców i opiekunów na rynek pracy", nr wniosku: WND

0286/18-003, współfinansowanego przez

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 

 

 

 

 

Nazwa Oferenta:   .................................................................................................. 

 

Adres:     .................................................................................................. 

 

Nr telefonu:    ………...................................................................................... 

 

e-mail:    ....................................

 

Na podstawie otrzymanego zapytania ofertowego podejmuj  si  wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z dobrą praktyką, wiedzą, obowi zuj cymi przepisami oraz nale yt  staranno ci  i składam 

ofertę na przedmiot zamówienia opisany w zapytaniu ofertowym.

 

 

Oferta obejmuje: kompleksową

praniu i prasowaniu brudnych kompletów, w których w skład wchodz : 

wym. 128 cm x 63 cm, poszewki na kołdry, które maj  wszyte zamki błyskawiczne, o wym. 

111 cm x 96 cm, poszewki na poduszk  o wym. 26,5 cm x 39 cm oraz r czniki o wym. 48 cm 

x 30 cm. Rzeczy do prania w ilo ci rednio miesi cznej 70 kompletów składaj cych si

łącznie z 280 elementów  tj. (70 szt. prze cieradełek, 70 szt. poszewek na kołdry, 70 szt. 

poszewek na poduszki 70 szt. r czników) maj  by  odbierane z placówki Zamawiaj cego z 

częstotliwością ok. 1 raz w tygodniu (cz stotliwość ta mo e ulec zmianie  w przypadku 

 

współfinansowany przez UE ze środków EFS  oraz budżetu państwa 

RPO WSL na lata 2014-2020 Działanie 8.1.3 Zapewnienie  

dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat 

 

 

__________________________

Miejscowość, data

 

FORMULARZ OFERTOWY 

na wykonanie usługi pralniczej w ramach projektu pn., Bajkowy Manhattan 

opiekunów na rynek pracy", nr wniosku: WND-RPSL.08.01.03

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 

2020, Działania 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opieku czych 

nad dziećmi do 3 lat. 

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

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

………...................................................................................... 

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

Na podstawie otrzymanego zapytania ofertowego podejmuję się wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z dobr  praktyk , wiedzą, obowiązującymi przepisami oraz należytą staranno ci  i składam 

przedmiot zamówienia opisany w zapytaniu ofertowym. 

kompleksową usługę pralniczą rzeczy używanych w żłobku polegaj ca na 

prasowaniu brudnych kompletów, w których w skład wchodzą: 

szewki na kołdry, które mają wszyte zamki błyskawiczne, o wym. 

111 cm x 96 cm, poszewki na poduszkę o wym. 26,5 cm x 39 cm oraz ręczniki o wym. 48 cm 

x 30 cm. Rzeczy do prania w ilości średnio miesięcznej 70 kompletów składaj cych si

ów  tj. (70 szt. prześcieradełek, 70 szt. poszewek na kołdry, 70 szt. 

poszewek na poduszki 70 szt. ręczników) mają być odbierane z placówki Zamawiaj cego z 

cz stotliwo ci  ok. 1 raz w tygodniu (częstotliwość ta może ulec zmianie  w przypadku 

 

   

Załącznik nr 1  

__________________________ 

Miejscowość, data 

Bajkowy Manhattan – szansa 

RPSL.08.01.03-24-

Uni  Europejsk  ze rodków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa 

8.1.3. Zapewnienie dost pu do usług opiekuńczych 

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

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

………......................................................................................  

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

Na podstawie otrzymanego zapytania ofertowego podejmuj  si  wykonania przedmiotu zamówienia 

zgodnie z dobr  praktyk , wiedz , obowi zuj cymi przepisami oraz nale ytą starannością i składam 

rzeczy u ywanych w żłobku polegająca na 

prasowaniu brudnych kompletów, w których w skład wchodzą: prześcieradełko o 

szewki na kołdry, które maj  wszyte zamki błyskawiczne, o wym. 

111 cm x 96 cm, poszewki na poduszk  o wym. 26,5 cm x 39 cm oraz ręczniki o wym. 48 cm 

x 30 cm. Rzeczy do prania w ilo ci rednio miesi cznej 70 kompletów składających się 

ów  tj. (70 szt. prze cieradełek, 70 szt. poszewek na kołdry, 70 szt. 

poszewek na poduszki 70 szt. r czników) maj  by  odbierane z placówki Zamawiającego z 

cz stotliwo ci  ok. 1 raz w tygodniu (cz stotliwość ta mo e ulec zmianie  w przypadku 
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zmiany potrzeb Zamawiającego) oraz dostarczane czyste do placówki zgodnie z 

zapotrzebowaniem Zamawiającego. Z zastrzeżeniem, że oddawane w ramach 70 kompletów, 

będą wybrane przez Zamawiającego elementy, jednak nie więcej niż 26 880 szt. w ciągu 24 

miesięcy. 

Ponadto raz na 2 miesiące (łącznie 12 razy) z placówki Zamawiającego ma być odbierana 

pościel (kołdra o wym. 111 cm x 96 cm + poduszka o wym. 26,5 cm x 39 cm ) oraz 

dostarczana czysta do placówki.  

 

 

2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę łączną dotyczy 1 kompletu”  

..................................netto..................................VAT..................................brutto    

słownie: ………………………………………………………………...……………………..brutto. 

W ramach którego wchodzą: 
- prześcieradło 1 szt. ..................................netto..................................VAT..................................brutto    

- poszewki na kołry..................................netto..................................VAT..................................brutto 

- poszewki na poduszki1 szt. ..............................netto...............................VAT...............................brutto 

- ręcznik 1 szt. ..................................netto..................................VAT..................................brutto 

- pościel 1 szt...................................netto..................................VAT..................................brutto    

 

 

 

3. Termin płatności podawany będzie na fakturze, przekazywanej Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i przyjmujemy warunki 

w nim zawarte, w tym termin wykonania usługi.  

5. Zobowiązuję się, w przypadku przyznania nam zamówienia, do zawarcia umowy w miejscu 

i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Oferta ważna 30 dni od terminu otwarcia wyznaczonego przez Zamawiającego. 

 

 

 


