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FORMUI.ARZ CENOWO . OFERTOWY
na wykonsnie z'mdwi€nia o wartosci netto od 40 650 zl
do kwoty okreslonej n, podsaawie
dnia 29 stycznia 2fi)4 r: pr8wo zamdwiirt publicznych '
(Dz U. z 2017 r., poz l'79,z p62n. zn.)
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l. Nazwa i ad.es ZAMAUAJACEGO:

Stoworqs2enb
18476

Jyl z Kutturq.

Z$lno

ut.lomiyrlsko tt4
ll.

l{ar

a

pzedmlotu zam6wienla:

Budowa amfiteatru w Dobrym Lesle reallzowana w ramach poddzialania
19.2. ,,wsparcie na wdra2anie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spoleczrosc" objgrego pRow
na lata 2014 - 2020 pt. ,,Animacja kultury w
spoleczroSciach lokalnych poprzez budowg amfireatru,, wedfug
wsiazarl Zamawlajqcego.

lll. Termln wykonanla zam6wienia:
od podplsania umorry do 29 paidziernlka 2018r.
lV. Opis pnedmlotu zam6wienia:
Przedmiot zam6wienia obejmuje:

Budowa amfheatru w Dobrym Lesie ztodnle ze szczeS6lowym
opisem pnedmlotu zam6wlenla, stanowiecym zalacznlk Nr 1
omz mapq poglqdowq stanowieca Zahcznlk Nr 2,
V. Oferte naleiy:

a)

zloiyi w terminie do dnia: 1t,(B.2OtEr,, todz.9.3o

Przy wborze olerty zomowioiqcy bedzie kierowot siq
noiniiszq cenq. Dopuszczo siq moiliwosc negocjocji ceny. zomowiojqcy
zostrzego sobie prowo do prowodzenio negociocii z wykonowcomi,
kt6tzy zloiyli olefty, jak tei do niedokonywonio wyboru olefty
bez podonio ptzyczyny.

proiekt,,Animacia kultury w
spoleczrosciach lokalnych poprzez budowg amfiteatru,,

tealizowanyw r'ma'h poddriatania 19

2:

-wsparcie na wdr.ianie operacji

*

,amactistrategii rorwoju lokalneto kierowanego przer
spotecznoie

objete8o pROw na tata 2014

-

2o2O

ROZPOZNA

IE CENOWE

Vl. Nazwa I adres lrrryKo AWCY (p,eczqi Wykonowcy):

l. Oferuje wykonanie przedmiotu zam6wienia za:

Cene brutto w wysoko6ci: ..................._........................21

2. Oswiadczam,

ie:

o zapoznalem

sie z opisem przedmaotu zam6wienia i nie wnoszq do niego zastrzeied.
w razie wybrania naszej oferty zobowiqzujemy sie do realizacri zam6wienia
na warunkach okreslonych w
miejscu i terminie okre{onym przez zamawiajqcego.

'
.

Zobowiazujemy siq wykonai zam6wienie wtasnymi silami

podwykonawc6w. w zakresie:

3.

/

punkcie i lll, w

przy udziale

ZatQcznikami do niniejszego formularza stanowiEcymi integralnE
czesi oferty sq:

1/

2/

lmiejscowoie/
podpis osoby uprawnionej
(pieczQe Wykonawcy)

')

niepotrzebne skre5lii
prorekt,/Animacja kultury w spolecaosciach
lokalnych poprzez budowg amfiteatru,,

tealitowanyw ramach poddziatania 19.2.
-wsparcie

wdr.ianie operacjiw rarnach strategii rozwoju lokalnego kierowanlgo pEez
spoleenostobjeteto pROw na lata 2014_ 2O2O

na

Zaqcznik Nr

1

OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA

tp.

Opis pozycii

1.

Uloienie kostki brukowej gr.

G

cm z podbudowq z

kruszyrna oraz podsypkil cementowo-piaskowq z
zageszczeniem mechanicznym
-owego
Scianka drewniana z d.ewnalo
o atugos€
6 m wysoko66 2,5 m

2,
3.

Altana

4.

tawkiz zadaszeniem

z drewna sosnoweto z elementami
kurpiowskimi o wymiarach ok. 35 m2
z

drewna sosnowego, d|.200

cm szer. 300 cm
R6wnanie terenu
tawki przy scenie, konstrukcia metalowa, siedzisko
drewno sosnowe dl. 170 cm, wys. siedziska 42 cm

5.

6.
7.

Wyposaienie placu zabaw: karuzela-beczek,
huitawka wahadlowa podw6lna, zestaw
zabawowy, buiak na spreiynie
Nasadzenia (zieleri) rosliny 80 szt., Agro wl6knina
40 m2, grys 3 t, kora sosnowa SO szt. - 80 I
Podlaczenie do sieci elektroenergetycznej

L
9.

.

Obmiar

J.m.

153,00

mr

1s,00

m

1

kpl.

3,00

kpl.

2000,00

m

60,00

m.b.

1,00

kpl.

1,00

kpl'

1,00

szt.

proiekt,,Animacja kultury w spolecznosciach
lokalnych poprzez budowg amfiteatru,,

realitowanyw r'mach poddziatania 19.2.

"wsparcie

na wdra:rnie operacii w ramaclistrategiirozwoju
objete8o PROW na tata 2Ot4 - 2O2O

tokalnego kierowaneSo p.zez spolecznol6"

