FORMUIAM CENOWO - OFERTOWY
na wykonanie zsm6wienia o wartosci netlo od 40 650 zl do kwoty okre5lonej ne podstswie arl' 4 Pkt.8 ustswy z
dnia 29 styczria 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych
(Dz U . z 2Ol1 r., poz 1519, z P6Ln. zm.)

l. f{azwa i adres ZAMAWIAJACEGO:

Stowatqszenie .zyi 2 Kulturq"
78476

z$ino

ut. Lomiyrlska

lU

ll. Nazwa przedmlotu zam6wienla:
Wvkonanle tablicy pamlqtkowei w ramach poddzialania 19.2. ,,Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez spolecano$d" objgtego PROW na lata 2014 - 2O2O w ramach re alizacji zzdmia pt. .Sladami hinorii
Kurpi" wedlug wskazaf Zamawiaiqcego.

lll. Termin wykonania zam6wienia:
od podplsania umowy do 29 paidziernika 2018r'

lv, Opls przedmlotu zam6wienia:
Przedmiot zam6wienia obejmuje:
$rykonanle tablicy pamiqtkowei o wymiarach 70 cm x

1OO

cm, z kamlenia naturalneto, zlote litery, mosieiny krzyi, stoiak na

kwiaty I znicze o wym. 70 x l(x, cm- kamlef naturalny. Napis na tablicy: Wybitnemu badaczowi Kurpiowszczy.nY, kt6ry
sercem i myJlami pozostal na Kurpiach, Wladyslawowi Rydel ur. w 1907 r. w Laskech zm. 19E7 r. w Australii- mieszkai€y
Gminy Zb6lna. ,Ja ieszcze nie cialem - powr6cg".
V. Oferte naleiy:

a)

zloiyd w terminie do dnia: 18,09.201Er., todz.9.30

ptzy wyborze olefty Zomowiojqcy bedzie kierowol sie nojniiszq cenq. Dopuszczo sie moiliwoii negociocii ceny. Zomowioiqcy
zostnego sobie pruwo do prowodzenio negocjocji 2 wykonowcomi, ktdny zloiyli oferty, iok tei do niedokonywonio wyboru oferty
bez podonio przyczyny.

Pro,ekt ,,Sladami historii Kurpi"
.ealizowany w rdmach poddziatania 19.2.

"Wrparaie

na wdraianre operacjiw ramach strategii
obieteto PRow na lata 2014- 2020

rolwolu lolalneEo kierowanego pner sPolecznoif

ROZPOZNAI{IE CENOWE

vl. Nazwa i adres t

TYXONAWCY (precred wykonawcy):

l. Oferujq wykonanie przedmiotu zam6wienia za:

Cenq brutto w wysokogci: ...................--....................-.rt

2. OSwiadczam,

ie:

.
'

zapoznalem sie z opisem przedmiotu zam6wienia i nie
wnoszq do niego zastrzeied.
w razie wybrania naszej oferty zobowiqzuiemy sie do realizacJi
zam6wienia na warunkach okrejlonych w
miejscu i terminie okregonym przez zamawiaiqcego.

.Zobowiqzujemy siq wykonai zam6wienie wtasnymi
sitami
podwykonawc6wr w zakrqsie;

/

punkcie

przy udziale

Zalacznikamido niniejszego formularza stanowiqcymi integralnQ
czesi oferty sq:

7/.

............... , dnia ......2O... r.

/miejscowo!i/
podpis osoby uprawnionej

(pieczqt Wykonowcy)

')

niepotrzebne skreslid

'eatizowany

w ramach poddziarania le.2.

tJ;l""rT"Lt3roJ#;,T:;i:IT,?;"8,,
"wspar.," ""
obieteto pRow na tata 2014 _

.rwoju rokarnlro kierowanero pnez sporecrno(d,
2O2O

i

t, w

