
Zafqcznik nr 1 

miejscowosc i data 
piecz~c Wykonowcy 

FORMULARZ OFERTOWY 

DANE WYKONAWCY 

Nazwa firmy albo imi~ i nazwisko: 

Siedziba albo miejsce zamieszkania i adres: 

Telefon: ...................................................................................... ...................... .................. ................................................ . 

Fax: .................................................................................................. .... ........ ...... ..... .. ... ....................................................... . 

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

W zwiqzku z zaproszenie do ztoienia oferty w post~powan iu 0 udzie lenie zamowienia publicznego na 

dostaw~ kosiarek oswiadczam/my, ie: 
1. Uzyskatem/lismy info rmacj~ niezb~dne do przygotowania oferty i wtasciwego wykonania przedmiotu 

zamowienia . 

2. Posiadam/my niezb~dnq wiedz~ do realizacji przedmiotu zamowien ia. 

3. Gwarantuj~/emy wykonanie niniejszego zamowienia zgodnie z zaproszeniem do ztoienia olerty wraz 

z zatqcznika mi do niego z naleiytq starannosciq. 

4. Cena ryczattowa mojej/naszej olerty realizacji catosci niniejszego zamowien ia wynosi: 

...... .................... .... ..................... ........ ................................................................................... .. . zt brutto 

stownie: ......... ..... ......... ......... ..... .... ......... ... .... ... .... ... .... ....... ............................................. ... ... zt brutto, 

w tym podatek VAT .............. ......................... ............ ...... ................................................... zt, 

netto: ......................... ..... ... ... ..... ..... ............... .... ........ .. .................. .... ..... ... .... ................. ...... zt, 

,----------------
Lp. Nazwa * r 1I0se Cena Wartosc netta Podatek VAT Wartosc brutto 

jedn. 
! --

I 

1 Traktor ogrodowy 11 szt. 

I I OPTtMA LN 200 H RTG 

2 Kosiarka spatinowa 1 szt. 

NAC LS53-EA190-H 

. . . 
5. Jestem/esmy ZWlqZan l mmeJszq ofertq przez okres 30 dnl od uptywu termlnu sktadan la olert . 

6. Akceptuj~/emy sposob i term in ptatnosci za wykonanie przedmiotu zamowienia. Podstaw~ wystawienia 
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faktury stanowi': b~dzie protok61 odbioru koricowego dostawy sprz~tu podpisany przez Zamawiajqcego i 

Wykonawc~. Platnos.: za wykonanq dostaw~ nastqpi w terminie 14 dni po wystawieniu 

i dostarczeniu przez Wykonawc~ faktury/rachunku na rachunek bankowy Nr ... ........ ....... ..................................... . 

7. Akceptuj~/emy wz6r umowy i w przypadku wyboru naszej oferty, zobowiqzujemy si~ do zawarcia umowy 

na warunkach w nim okres!onych w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajqcego. 
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Podpis osoby/os6b upowainionych 
do reprezentowania Wykonawcy 


