
Załącznik 1  

 

OFERTA  

1. Treść oferty: 

Dane dotyczące Wykonawcy: 

Nazwa:   ………………………………………………………………………… 

Siedziba:…………………………………………………………………………. 

Nr telefonu/fax/email………………………………………………………………… 

Nr NIP:…………………………………, Nr REGON:………………...………………… 

Nazwa banku i numer konta 

…………………………...……………………………………...…………..………………

………………………………………………………………………………………… 

 

W nawiązaniu do rozeznania cenowego dot. „Budowa Otwartej Strefy Aktywności przy 

Zespole Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu”. oferuję wykonanie usługi 

będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za 

kwotę w wysokości: 

 

za łączną cenę w kwocie brutto:…….……………………………………….…… zł  

(słownie: ………………………………………………………………… zł ………… /100). 

W tym VAT …..% w wysokości …………… zł 

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

w terminie do 30 września 2018r. 

 z czego poszczególne ceny za elementy: 

a) Zieleń – wykonanie trawnika (180m²) oraz nasadzenie drzew  

brutto:…….……………………………………….…… zł  

(słownie: ………………………………………………………………… zł ………… /100) 

Netto:……………………………………… ………..… zł 

(słownie:………………………………………………………………… zł ………… /100) ) 

 

b) Nawierzchnia na placu zabaw (bezpieczna piaskowa 30cm) 120m² 

brutto:…….……………………………………….…… zł  

(słownie: ………………………………………………………………… zł ………… /100) 

Netto:……………………………………… ………..… zł 

(słownie:………………………………………………………………… zł ………… /100) ) 

 

c) Ogrodzenie placu zabaw- płotek panelowy, oraz wykonanie furtki panelowej 

brutto:…….……………………………………….…… zł  

(słownie: ………………………………………………………………… zł ………… /100) 

Netto:……………………………………… ………..… zł 

(słownie:………………………………………………………………… zł ………… /100) ) 

 

 



d) Urządzenia: 

-słup fitness- 6 sztuk 

-orbitrek- 1 sztuka 

-koła Tai Chi- 1 sztuka 

-twister- 1 sztuka 

-wioślarz- 1 sztuka 

-krzesło dla niepełnosprawnych- 1 sztuka 

-motyl rozciągający- 1 sztuka 

-prostownik pleców- 1 sztuka 

-regulamin siłowni plenerowej- 1 sztuka 

-ławka z oparciem 1,8m- 4 sztuki 

-stolik do szachów z ławkami - 2 sztuki 

-stojak rowerowy 4 stanowiskowy- 1 sztuka 

-kosz naśmieci na jednej nodze- 2 sztuki 

-regulamin placu zabaw- 1 sztuka 

-zestaw sprawnościowy- 1 komplet 

-zestaw- urządzenie linowe- 1 komplet  

-zestaw- urządzenie sprawnościowe- 1 komplet  

 

brutto:…….……………………………………….…… zł  

(słownie: ………………………………………………………………… zł ………… /100) 

Netto:……………………………………… ………..… zł 

(słownie:………………………………………………………………… zł ………… /100) ) 

 

e) Prefabrykaty betonowe 

brutto:…….……………………………………….…… zł  

(słownie: ………………………………………………………………… zł ………… /100) 

Netto:……………………………………… ………..… zł 

(słownie:………………………………………………………………… zł ………… /100) ) 

 

f) Koszt montażu  

brutto:…….……………………………………….…… zł  

(słownie: ………………………………………………………………… zł ………… /100) 

Netto:……………………………………… ………..… zł 

(słownie:………………………………………………………………… zł ………… /100) ) 

 

 

2. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w rozeznaniu cenowym. 

3. Oświadczam, że: 

1) Zapoznałem/łam się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 

2) Uzyskałem/łam konieczne informacje do przygotowania oferty, 

3) Zadeklarowana wyżej cena zawiera podatek VAT w należnej wysokości i stanowi 

wynagrodzenie umowne brutto, obejmuje inne świadczenia, niezbędne do realizacji 

przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do wykonania 

niniejszego zamówienia.  

4) Uważam się za związanego/ną złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu 

terminu do składania ofert. 



5) Do realizacji inwestycji dysponuje lub będzie dysponować niezbędnymi narzędziami i 

urządzeniami do wykonania zamówienia (sprzętem i transportem). 

Oświadczam że: 

a) znajduję się w stanie upadłości/likwidacji, 

b) nie zalegam z opłacaniem podatków, 

c) nie zalegam z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. 

4. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) ………………………………………………………………………………………… 

 

Miejscowość, ………………..data……………                                                 

 

 

………………………………………………... 
podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych 

imienna pieczątka  

 

 

 
niepotrzebne skreślić  
 


