
załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

UWAGA: WYPEŁNIA I PODPISUJE WYKONAWCA- CAŁOŚĆ

        (pieczęć Wykonawcy)

Dane Wykonawcy: 

Nazwa:................................................................................................................................................

Adres : ................................................................................................................................................

Województwo  ..................................................................Powiat .....................................................

Kod:   ......................................Tel./fax:  ............................................................................................

REGON: .............................................NIP..........................KRS/EDG............................................

INTERNET http://  ..........................................................................................................................

e-mail:  ...............................................................................................................................................

Imię i nazwisko  osoby upowa żnionej do kontaktów ................................................................... 

tel. .......................................................... 

Nr konta bankowego:.......................................................................................................................

Numer rachunku bankowego na który należy zwrócić wadium :

...............................................................................................................................................................

Nr konta bankowego Wykonawcy:  ....................................................................................................

Niniejszym przedkładamy naszą ofertę na wycink ę drzew  przy przychodni SPZOZ w Sanoku 

Przedmiotem umowy jest:

− wycinka drzew (11szt. drzew iglastych rosnących  na terenie działek nr ew. 1577/5 i 1577/9, obwody

drzew:  159cm, 170cm, 140cm, 155cm, 151cm, 108cm, 140cm, 140cm, 115cm, 151cm, 98cm +

85cm) na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Sanoka TS.6131.66.1.2016 

− posprzątanie gałęzi, wywiezienie drewna i uporządkowanie terenu po wykonaniu wycinki .

− Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialność  za  szkody  wyrządzone  przy  wykonywaniu  wycinki

drzew sprzątaniu gałęzi, wywózce drewna i uporządkowaniu terenu

− Wszystkie prace związane z przedmiotem umowy muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi

przepisami, normami, oraz posiadaną wiedzą i doświadczeniem 

− Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prac związanych z wycinką drzew. 

Jednocześnie  oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  warunkami  Zapytania  Ofertowego  oraz  opisem

przedmiotu zamówienia i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń.

I. Cena oferty (ł ączna cena za cało ść przedmiotu zamówienia w okresie obowi ązywania umowy)

Cena oferty netto wynosi ............................................................................................................. PLN

(słownie:........................................................................................................................................), 

Cena oferty brutto wynosi ............................................................................................................. PLN

(słownie: ........................................................................................................................................), 

1.Potwierdzam termin realizacji zamówienia – do 30.11.2016r.

2. Termin płatności do 30 dni od otrzymania prawidłowo wystawionej faktury Vat,

Wycink ę drzew przy przychodni SPZOZ w Sanoku 



3.Okres związania ofertą:  30 dni.

II. Do oferty doł ączamy nast ępujące załączniki:

1. ........................................... zał. nr .................... ,

2. ........................................... zał. nr .................... ,

     3. ........................................... zał. nr .................... ,

......................., dn. ...............................

(podpis osób wskazanych w
dokumencie uprawniającym do

występowania w obrocie prawnym lub
posiadających pełnomocnictwo)

Wycink ę drzew przy przychodni SPZOZ w Sanoku 


