
Załącznik Nr 1

FORMULARZ OFERTY 
dla postępowania pn.:

„Stworzenia miejsca spotkań i prób zespołów i grup artystycznych działających  przy Ośrodku

Kultury Sportu i Rekreacji  w Wiszni Małej”

Projekt realizowany jest w ramach poddziałania  pomocy w ramach  poddziałania 19.2 „Wsparcie na

wdrażanie operacji  w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego

PROW na lata 2014-2020

1. ZAMAWIAJĄCY:

OŚRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI W WISZNI MAŁEJ
ul. SZKOLNA 1
55-114 Wisznia Mała
NIP: 915-135-83-07
Telefon: 71 312 70 76 
e-mail: oksir@wiszniamala.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia  musi  być  fabrycznie  nowy,  wolny  od wad oraz  spełniać  wymogi  norm
określonych obowiązującym prawem. 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch zestawów oświetleniowych do świetlicy w Malinie. 

3. WYKONAWCA:
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów)
Adres(y)

Wykonawcy(ów)

4. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW: 

Imię i nazwisko
Adres
Nr telefonu
Nr faksu
Adres e-mail: 

mailto:oksir@wiszniamala.pl


5. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam (y), że:

1. Zapoznałem/zapoznaliśmy się z treścią niniejszego zamówienia.

2. Gwarantuję/gwarantujemy  wykonanie  całości  niniejszego  zamówienia  zgodnie  z

wymaganiami Zamawiającego.

3. Oferowany  sprzęt spełnia wymagania opisane w przedmiocie zamówienia.

4. Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu umowy za cenę: 

Ogólna cena netto:............: …………………………………………………......... [zł]

podatek VAT: ........................................ [zł]

Ogólna cena brutto: ………………………………………………………………………………………. [zł]

(słownie: ……………………………………………………………………………………………......….....[zł]

5.  Oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  nieprzekraczalnym  terminie  do

…................2019 r. 

6. Udzielamy gwarancji na okres:…………………………………………………………….

7. Oferujemy termin płatności: do 30 dni od daty wpływu faktury do siedziby Zamawiającego.

Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swojemu bankowi przelać na

konto Wykonawcy należne wynagrodzenie.

8. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni.

9. Akceptuję (emy) bez zastrzeżeń wzór Umowy.

10. W  przypadku  uznania  mojej  (naszej)  oferty  za  najkorzystniejszą,  zobowiązuję(emy)  się

zawrzeć umowę w miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

______________________ dnia ___ ___  roku

______________________________________

(podpis osoby lub osób upełnomocnionych do

reprezentowania Wykonawcy)
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