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     /miejscowość i data/   
Nazwa i adres oferenta:  .................................................. 

tel.:   ....................................................   

fax:   .................................................... 

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

NIP:                            ...................................................... 

 
 
 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 
Do Gminy i Miasta Żuromin 
       Pl. Piłsudskiego 3 

09-300 Żuromin 
 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dostawę  i montaż elementów placów zabaw  

w miejscowości Brudnice, Kliczewo Małe oraz Poniatowo 

Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem w Zapytaniu ofertowym.  

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto: 

Łączna cena brutto na dostawę i montaż elementów placu zabaw do miejscowości Brudnice, 

Kliczewo Małe i Poniatowo  - ……………………………… zł   

(słownie: ................................................................................................................) 

Cena zawiera podatek VAT  -  …..    % w tym: 

Kliczewo Małe: 

zestaw zabawowy – hamak linowy (1 szt.)  Cena netto  - …………………………… zł   

Cena brutto   - ……………………… zł   

stół do gry w tenisa plenerowego (1 szt.)  Cena netto  - ……………..…………… zł   

Cena brutto   - …………...………… zł   

Poniatowo: 

ławka z oparciem (4 szt.) Cena netto  - …….………… zł  Cena brutto   - ……..……….…zł   

zestaw zabawowy (1 szt.)   Cena netto  - ………….…… zł   Cena brutto   - ……………… zł   

kosz na śmieci (4 szt.) Cena netto  - …….………… zł  Cena brutto   - …………….…zł  

stół do gry w tenisa plenerowego (1 szt.) Cena netto  - ……………..…… zł  | 

Cena brutto   - ……………..…….. zł   
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Brudnice: 

zestaw zabawowy sprawnościowy (1 szt.)  Cena netto  - …………………………… zł   

Cena brutto   - ……………………… zł   

2. Zobowiązuję się do wykonania przedmiot zamówienia w terminie: 10.09.2021 r. 

3. Na wykonanie przedmiotu zamówienia udzielam gwarancji na okres: 24 miesięcy, liczone od dnia 

podpisania protokołu zdawczo- odbiorczego 

4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym. 

5. Oświadczam, że: 

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

- w przypadku przyznania nam (mi) zamówienia zobowiązuję(-emy)  się do zawarcia umowy  w 

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Załącznikami do oferty są następujące dokumenty 

7. Termin związania ofertą -  30 dni  

               
  

    .......................................................    
podpis osoby/osób upoważnionych 

do reprezentowania wykonawcy  

 

 


