FORMULARZ CENOWO - OFERTOWY
na wykonenie zam6wienia o wartosci netto od 40 650 zl do kwoty
okreslonej na podstawie
dnia 29 st5rcznia 2(X)4 r. prawo zam6wief publicznych
(DL U. z ZOIT r., poL l'79,z p6t1. zm.)

art.4 pkt.

E

ust wy z

l. Nazwa i adres ZAMAWAJACEGO:
Stowarzyszenh .ZyJ z Kuftutq,,
78476 zbdjno
ul. homiy,isko it4

ll. Nazwa przedmiotu zam6wienla:
Dostarczenie sztalug, ram, Eadiet6w promocinych w ramach poddzialania
19.2. ,,wsparcie na wdrahnie operacj i w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spolecznosi" objEtego PRow na
lara 2014 - 2020 w ramach realizacji zadania pt.
,,Sladami historll Kurpi" wedlut wskazafi Zamawiajqcego.

lll. Termin wykonanla zamdwienia:
od podpisanla umowy do 29 pardziernlka 2OlEr.
lV. Opis pnedmiotu zam6wienia:
Przedmiot zam6wienia obejmuje:

Dostarczenie 10 szt. sztalug tr6rnoinych wys, 178 cm, dostarczenie 20 szt, ram do zdjq6
o wym.40 x so cm, dostawa tadiet6w
promocyinych z logo GMINY ZB6JNA: breloki loo szt., dlugopls loo szt., kubki
z nadrukiem 70 szt., kredki z loto 1oo szt.,
podkladka pod mys: 1(X, szt., ol6wek z logo lOO szt., torby papierowe z loto
3(rc szt., notes 10 szt.
V. Oferte naleiy:

a)

zloiyi w terminie do dnia: l8.O9.2O18r., godz.9.3o

Ptzy wybone olerty zomowiaiqcy bQdzie kierowol sie ndini2szq cenq. Dopuszczo
siq moiliwosc negocjocji ceny. zomowiajqcy
zosttzego sobie prdwo do prowadzenio negociocii z
kt6rzy
zlozyli
wkonowcomi,
olerty, jok tei do niedokonywonio

wboru oferty

bez podanio przyczyny.

tJ."1""f;";s3illj,Ttt"o*x'ixj,"r,,
.eatizowanv w ramach poddziarania le.2.

-wspa..," ,"
obiete& PRow na tata 2014_ 2o2o

,"r*oju totatneso tierowaneso

pr2e2 sporeczno3d"

ROZPOZNANIE CENOWE

Vl. Nazwa i adres WYKONAWCY (p,eczei Wykonowcy):

l. Oferuje wykonanie przedmiotu zam6wienia za:

Cenq brutto w wysokofci:

2. Oiwiadczam,

ie:

.
.

zapoznalem siQ z opisem przedmiotu zam6wienia i nie wnoszg do niego zastrzeiei.
w razie wybrania naszei oferty zobowiQzu.iemy siQ do realizacji zam6wienia na warunkach okreilonych w punkcie ll i lll, w
miejscu i terminie okreslonym przez zamawiajEcego.
.zobowiazujemy sie wykonaC zam6wienie wtasnymi silami / przy udziale
podwykonawc6w* w zakresie:

3. Zalqcznikamido niniejszego formularza stanowiEcymi integralnq

czese

oferty sa:

Ll.
2/

/ miejscowoii/

podpis osoby uprawnionej
(pieczQe Wykonowcy)

')

niepotrzebne skreSlid
Projel(t

"Sladami

historii Kurpi"

realirowany w rdmach poddziahnia 19.2..Wsparcie na wdratanie operacjiw ramach strategii rozworu lokalnego kierovraneBo pazez spolecznolt'
objeteto PROW na lata 2014 - 2020

