
Znak sprawy: IR.7013.18.2019								
FORMULARZ  OFERTOWY 
na realizację zadania pn: 
„Budowa Ogólnodostępnej Plenerowej Strefy Aktywności Sportowej w Bolesławiu przy Orliku”.

Dane dotyczące Wykonawcy:
NAZWA:................................................................................................................................................................ADRES:..................................................................................................................................................................
NIP:............................................................................ 
NUMER TELEFONU/FAX......................................................... E-mail...................................................................
OSOBA UPOWAZNIONA DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY:  ………………………………………………………………….
Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
L.p.
Nazwa urządzenia 
Ilość 
Cena jednostkowa netto z dostawą i montażem
Wartość netto z dostawą i montażem
1.
Wyciąg górny + pylon + krzesło 
1 kpl


2.
Biegacz + pylon + orbit rek 
1 kpl


3.
Prasa + pylon + wioślarz 
1 kpl


4.
Rower + pylon + jeździec 
1 kpl


5.
Surfer + pylon + twister 
1 kpl


6.
Steper + pylon + koła Tai Chi 
1 kpl


7. 
Stolik do gry w szachy
1 kpl


8.
Kółko i krzyżyk
1 szt


9.
Ławka parkowa z oparciem
4 szt


10.
Kosz na śmieci
2 szt


11. 
Stojak na rowery 4-stanowiskowy
1 szt


12.
Regulamin korzystania z placu
1 szt


Razem wartość netto:

Podatek VAT

Razem wartość brutto:


Słownie brutto złotych: ....................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................... zł
Zaoferowane ceny dla poszczególnych urządzeń stanowią wynagrodzenie ryczałtowe, które obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zadania w tym: wartość urządzeń, montaż, transport i ew., roboty towarzyszące.


Termin realizacji zamówienia:
Termin realizacji zamówienia: do dnia  04.10.2019r.   
Okres gwarancji:
Udzielam gwarancji na przedmiot zamówienia na ..................... miesięcy (minimum 24 miesiące) od dnia podpisania protokołu odbioru robót..
Warunki płatności:
Płatność przelewem na podane przez Wykonawcę konto. Termin zapłaty faktury: do 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokół odbioru robót, atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne).    
Oświadczenia:
Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia oraz wymogami zawartymi w zaproszeniu do złożenia oferty i nie wnoszę do nich zastrzeżeń oraz uzyskałem niezbędne informacje do przygotowania oferty.
Oświadczam, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi przepisami.
	Oświadczam, że: 

	posiadam wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zamówienia,
	dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
	znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zmówienia.  

Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są:
1.   ...........................................................................................................
2.   ...........................................................................................................
3.   ............................................................................................................




........................................., dnia .................................

   …………………………………………………………………….
      		          podpis  Wykonawcy wraz z pieczęcią
 







