………………….., dnia……………………
………………………………………
nazwa wykonawcy

………………………………………
………………………………………
adres siedziby

NIP…………………………………………
Regon……………………………………..
Nr tel……………………………………....

OFERTA
na realizację zadania:
„Wyposażenie placów zabaw w miejscowościach: Grądy-Woniecko, Mężenin,
Szlasy-Łopienite.”
I.

Oferujemy wykonanie prac, będących przedmiotem zamówienia:
za cenę netto …………….. PLN, + podatek VAT ……………. %, tj. ……………………… PLN,
cena brutto ……………….. PLN, słownie ……………………………………………………….. PLN.
1. Cena wyposażenia placu zabaw w miejscowości Grądy-Woniecko:
- zestaw zabawowy – ……………………………………….............................................
- huśtawka równoważna - ………………………………………………………………….
- karuzela krzyżowa - …………………………………………………………………………
- bujak sprężynowy(2 sz.) - …………………………………………………………………
2. Cena wyposażenia placu zabaw w miejscowości Mężenin:
- zestaw zabawowy - …………………………………………………………………………
- huśtawka podwójna - ………………………………………………………………………
- zjazd linowy - ………………………………………………………………………………….
- karuzela tarczowa - …………………………………………………………………………
3. Cena wyposażenia placu zabaw w miejscowości Szlasy-Łopienite:
- zjazd linowy - …………………………………………………………………………………
- karuzela krzyżowa - ……………………………………………………………………….
- huśtawka równoważna - …………………………………………………………………
II.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią oferty zapytania ofertowego wraz
III.

z załącznikami i nie wznosimy do nich zastrzeżeń.
Oświadczamy, że dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie i nie wnosimy do nich

IV.

żadnych zastrzeżeń.
Oświadczamy, że zdobyliśmy wszelkie informacje, które były potrzebne do
przygotowania oferty oraz, że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do
prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz akceptujemy warunki

V.

określone w postępowaniu.
Cena ofertowa uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu
zamówienia zgodne z opisem przedmiotu zamówienia.

VI.

Oświadczamy,

że

akceptujemy

warunki

płatności

określone

przez

zamawiającego, tj. płatność będzie następowała w terminie do 14 dni od daty
VII.

dostarczenia faktury przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego.
W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia

VIII.

umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
Zamówienie wykonamy w terminie do …………………………………………… (nie

IX.

dłuższym niż do 14.08.2019 r.)
Na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji ………………………………. (nie

X.

mniej niż 36 miesięcy) od daty zakończenia zadania.
Do oferty załączono zastępujące dokumenty:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Oferta zawiera …………………… kolejno ponumerowanych stron.
…………..……………………………………………………………….
Podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy

