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Magiczny Stok Jan Kołodziej    

Raciniewo, ul. Bydgoska 14B 

86-260 Unisław 

 

 

 

……………………………………… 

Nazwa i adres wykonawcy/pieczątka 

O F E R T A  C E N O W A 

dot.  

Zakup sprzętu, urządzeń rozrywkowo-rekreacyjnych- Magiczny Stok Jan Kołodziej, 

do Zapytania Ofertowego nr 1/2018/PROW z dnia 15.06.2018 

 

 

1. Oferuję/emy wykonanie łącznego przedmiotu zamówienia za cenę netto            zł + podatek VAT               

zł , stąd kwota              zł (słownie złotych:                                                     ). 

2. Usługa zawierać będzie:   

 

lp Przedmiot zamówienia Kwota netto   VAT Kwota brutto 

1. 
 Część I- zgodnie z Opisem przedmiotu 

zamówienia - Zapytania Ofertowego nr 

1/2018/PROW z dnia 15.06.2018 

  
 

 

2. 
 Część II- zgodnie z Opisem przedmiotu 

zamówienia - Zapytania Ofertowego nr 

1/2018/PROW z dnia 15.06.2018 

   

3. 
Część III- zgodnie z Opisem przedmiotu 

zamówienia - Zapytania Ofertowego nr 

1/2018/PROW z dnia 15.06.2018 

   

4. 
Część IV- zgodnie z Opisem przedmiotu 

zamówienia - Zapytania Ofertowego nr 

1/2018/PROW z dnia 15.06.2018 
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3. Okres gwarancji: zaznaczyć właściwe poprzez wstawienie „X” w przypadku oferowania 

przedłużonej gwarancji. 

 

 okres gwarancji 36 miesięcy 

4. Termin realizacji zamówienia: zaznaczyć właściwe poprzez wstawienie „X” w przypadku 

oferowania realizacji zamówienia  

 do 21 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty ( upublicznienie wyboru) 

 

5. W cenie oferowanej zostały ujęte wszystkie przewidziane koszty związane z realizacją zamówienia, w 

tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wszystkie inne koszty 

wynikające z zapisów zapytania ofertowego, bez których realizacja zamówienia nie byłaby możliwa.  

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń i 

przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki. 

7. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

8. Oświadczamy, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

9. Deklaruję/my ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z harmonogramem Zamawiającego 

10. Oświadczamy, że prowadzimy działalność, która swoim przedmiotem obejmuje wykonanie 

przedmiotu zamówienia,  

11. Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 

12. Oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe.  

13. Oświadczamy, że nie jesteśmy powiązani kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym.  
 

 

14. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia Mi/Nam zamówienia jest: 

Imię i Nazwisko:  

Numer Telefonu:  

 

 

Miejscowość, data 

 

 

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

podpisy osoby/osób upoważnionej/ych 

do reprezentowania Wykonawcy
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