FORMUTARZ CENOWO - OFERTOWY
na Yykonanie zam6wienia o wartosci netto od 40 650 zl do kwoty
okreslolej ra podstawic srt. 4
dnia 29 stycznia 2004 r. prawo za m6wieri publicznych

(DzU.22017 r., poz

1519,

pkl

g usarwy z

z p6an. zm.)

L Nazwa i adres ZAMAUAJACEGO:
Stoworzys2enie .zyJ z Kuhurq,,

78475
ut.

Zftjno

tomiyisko /U

ll, Nazwa przedmiotu zam6wienia:
Ptzygotowanie spotkanla prezentulqceto kiQike - catering w ramach poddzialania
1g.2. ,,wsparcie na wdraznie operacj i w
ramach su-ategii rozwoju lokalnego kierowan€go przez spolecznosc" objetego
PROW na lata 2014 -2020 w ramach realizacji
zadania pt. ,,Sladaml historii Kurpi,, wedlug wskazad zamawiaiqcego.

lll, Termin wykonanla zam6wienia:
od podplsania umowy do 30 listopada 20t8r.
lV. Opis przedmlotu zam6wienia:
Przedmiot zam6wienia obejmuje:
PrzYgotowanie poeestunku w formle bufetu szuredzkiego dla IOO os6b,
V. Oferte naleiy:

a)

zloiyi w terminie do dnia: 18,09.2018r., godz.9.3o

Pny wbotze oferty zomawioiqcy bqdzie kierowol sie noiniiszq cenq. Dopuszczo
sie moiliwos| negocjocji ceny. zomdwiajqcy
zostrzego sobie prowo do prowddzenio negociocii 2 wykonowcomi, ktdrzy
zloiyli ofefty, jok tei do niedokonywonio wyboru oferty
bez podonia przyczyny.

rearizowanv w ramach poddziarania 1e.2.

-wspa..,"

,".*oju
""tJ;l:T";tl"ro""*;,T':""#x'J,:l;".,,
objQte8o PRow na tata 2014_ 2O2o

rokarnero kierowaneso pnez sporec.no;a"

ROZPOZNANIE CENOWE

Vl. Nazwa i adres WYXONAwCy (pteczei wykonowcy):

l. Oferuje wykonanie przedmiotu zam6wienia za:

Cene brutto w wysoko$ci: .............,............,..................21

2. Ogwiadczam,

.

ie:

zapoznalem siq z opisem przedmiotu zam6wienia i nie wnosze do niego zastrzeiei.

o w razie wybrania naszej oferty zobowiAzuiemy sie do realizacji zam6wienia na warunkach
okreSlonych w punkcie ll i |||, w
miejscu i terminie okreslonym przez zamawiaiQcego.
.Zobowiqzujemy siq wykonai zam6wienie wlasnymi silami
podwykonawc6w. w zakresie:

/

przy udziale

3. Zalacznikamido niniejszego formularza stanowiEcymi integralnE czqsi oferty
7l

sQ:

.

2/

/ miejscowoi./

podpis osoby uprawnionej
(pieczQC

Wykonowcy)

*) niepotrzebne skreilit

Projekt,Sladami historii Kurpi"
.calizowanY w ramach poddziatania

l9.2 .wsparcie

na wdraianie operacjiw ramach rtrate8ii rozwoju lokalnego kierowane8o praez spoteenosa"
objeteSo PROW na lata 2014- 2020

