
Załącznik nr 3 

…………………………….     ..…………………,………….. 
(pieczęć Wykonawcy)  (miejscowość, data) 

Formularz oferty 

OFERTA 
 na „Wykonanie i posadowienie małej architektury w zabytkowym parku” 

na terenie działki 1479 w Głuchołazach

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe dla ww. zamówienia ja/my niżej podpisany/ni* 
................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………… 
działając w imieniu i na rzecz: 
Nazwa Wykonawcy:……………..………………………………………………………… 
Adres:………………………………………………………………………………………. 
NIP:………………………………………………………………………………………… 
REGON:……………………………………………………………………………………Tel./faks:…………….………………………
…………………………………………… 
E-mail:…………………………………………………………………………………...  

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami i
akceptujemy bez zastrzeżeń wszystkie warunki w nich określone oraz składamy ofertę na
wykonanie zamówienia o następującej treści:

1) Cena ryczałtowa brutto całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia:

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

2) Ceny w rozbiciu na poszczególne prace wg zapytania ofertowego:
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2.1 . Wykonanie, dostawa  i posadowienie altanki z drewna modrzewiowego, suchego, 
struganego,  z zastosowaniem czopów ciesielskich i nietoksycznych środków 
konserwujących drewno, pokrytej gontem modrzewiowym, z ręcznie wykonanymi 
elementami dekoracyjnymi zgodnie z projektem: 

Cena brutto ……………………………………….…PLN (słownie:..................................................) 
2.2 . Wykonanie, dostawa i posadowienie ( wymagane przytwierdzenie do podłoża na 
fundamencie betonowym lub  kotwach)  10 sztuk ławek parkowych wraz z 2 krzesłami 
parkowymi, 1 sztuki stołu większego do ławek, 1 sztuki stołu mniejszego do krzeseł, 1 sztuki 
stojaka na rowery, 6 sztuk koszy na śmieci i 2 sztuk karmników zgodnie z projektem: 

Cena brutto ……………………………………….…PLN (słownie:..................................................) 
2.3. Wykonanie, dostawa i posadowienie ( wymagane przytwierdzenie do podłoża na 
fundamencie betonowym lub  kotwach) 5 sztuk stelaży z drewna modrzewiowego na tablice 
informacyjne wykonane z blachy w formacie 100x75cm oraz 1 stelaża z drewna 
modrzewiowego na tablicę z regulaminem parku wykonaną z blachy w formacie 50x75cm 
zgodnie z projektem:  
Cena brutto ……………………………………….…PLN (słownie:..................................................)  

2.4. Wykonanie, dostawa i posadowienie (na kotwach) barierek ochronnych w ilości 290 mb z 
drewna świerkowego suszonego, zaimpregnowanego zgodnie z projektem: 
Cena brutto ……………………………………….…PLN (słownie:..................................................) 
2.5. Wykonanie, dostawa i posadowienie schodów terenowych drewnianych z drewna 
modrzewiowego zgodnie z projektem: 
Cena brutto ……………………………………….…PLN (słownie:..................................................) 
2.6. Zaprojektowanie, wykonanie i posadowienie obudowy studni w postaci budynku 
gospodarczego, (ściany, strop i podłoga muszą zawierać ocieplenie) zgodnie z projektem: 
Cena brutto ……………………………………….…PLN (słownie:..................................................) 

2. Na powyższe prace/usługi/produkty udzielamy gwarancji ………. - miesięcy.  
3. Składamy niniejszą ofertę w imieniu własnym. 
4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje konieczne do rzetelnego skalkulowania 

ceny przedmiotu zamówienia i uwzględniliśmy je w naszej ofercie. 
5. Oświadczamy, że oferowana przez nas cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi 

Zamawiający z tytułu realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, w przypadku wyboru naszej 
oferty. 

6. Oświadczamy, iż zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami określonymi w 
zapytaniu ofertowym i załącznikach stanowiących jego integralną część oraz zgodnie ze złożoną 
przez nas ofertą w całości w terminie do …………… r. 

7. Oświadczamy, iż nie jesteśmy powiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym. 
8. Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres …………… dni. 
9. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w 

miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 
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10. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) ……………………………………………………………………………………………., 
2) ……………………………………………………………………………………………., 
3) ……………………………………………………………………………………………., 
……………………………………………………………………………………………….., 
…………………………………………………………………………………………………, 
…………………………………………………………………………………………..**. 

 
W przypadku konieczności udzielania wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy 
o kontakt  z : ……………………………………………. (imię i nazwisko), tel./faks…………………….……………., 
e-mail………………………………………………………………………………..…………. 
       
 
 
 
 
 
 
     ……….…………………………………………………… 

(czytelny podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych do działania w imieniu 
Wykonawcy/Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu lub 
pełnomocnika) 

 
*   niepotrzebne skreślić 
** należy podać tyle punktów, ile to będzie konieczne 
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