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............................................................ 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 
 
NIP...................................................... 
 
REGON................................................ 
 
………………………………………………………... 
(nr rachunku bankowego) 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 W związku z zaproszeniem do złożenia oferty w postępowaniu pn. „Budowa 
ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców 
gminy Chojna” : 
           
1. oferujemy łączną  cenę za wykonanie II części zamówienia pn. Kompleksowa modernizacja 

placu zabaw przy CPOW - w wysokości  .................................... zł brutto 
(słownie………………………………………..… …………………………………...........................) w tym 
podatek VAT 23 %  tj ............................. zł,  
na co składa się: 
 

Lp. Nazwa przedmiotu 
zamówienia  Ilość Cena jedn. 

netto 
Wartość 
netto 

Wartość 
brutto 

Nazwa modelu/ 
producenta 

1.  Ważka 4 osobowa 
 2     

2.  Sprężynowce - /motor i 
ryba lub równoważne tj. 
pojazd i zwierzątko/ 

2 
    

3.  Pomost z równoważnią 
(szczebelki) 1     

4.  Huśtawka Bocianie 
Gniazdo 1     

5.  Pomost rurowy 
 1     

6.  Tablica podwójna do 
rysowania 1     

7.  Karuzela krzyżowa 
 1     

8.  Karuzela tarczowa z 
siedziskiem - otwarta   1     

9.  Trójkąt sprawnościowy 
 1     

10.  Wiata ogrodowa 2     
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zadaszona 
11.  Stół piknikowy 

drewniany (ławko-stół) 2     

12.  Krzesła drewniane 
 30     

13.  Kosz na śmieci z 
metalowym wkładem 2     

14.  Tablica regulaminowa 
formatu A3 1     

15.  Ławka metalowo-
drewniana 2     

16.  Razem  X X   X 
 
2. Gwarancja: udzielam  .……… - letniej gwarancji*na przedmiot zamówienia, licząc od dnia 
odbioru końcowego robót i podpisanego protokołu odbioru. Okres gwarancji równy jest 
okresowi rękojmi. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. 
3. Termin wykonywania zamówienia: 45 dni od daty zawarcia umowy. 
4. Wyrażamy zgodę na warunki płatności: przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania 
faktury za wykonanie zamówienia, do której należy dołączyć kopie protokołu zdawczo-
odbiorczego wykonania przedmiotu zamówienia, podpisanego przez przedstawiciela  
Zamawiającego. 
5. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się ze warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do nich 
żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.  
6. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy będący załącznikiem do zaproszenia i w wypadku 
pozytywnego rozstrzygnięcia – wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy. 
7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od terminu 
wyznaczonego do składanie ofert.  
 
 

................................................................................................ 
(data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 
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