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ZAŁĄCZNIK NR 2 

 

 

 

 

 

…………………………………………. 

            (pieczęć wykonawcy) 

Dariusz Osiak  

„Biuro Przygotowywania Projektów i Zarządzania Funduszami UE” 

NIP: 7161714139 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 Nawiązując do ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR WM/GWPP/1/12/2019 z dnia 02.12.2019 r. na 

zakup i montaż elementów placu zabaw dostosowanych do potrzeb małych dzieci oraz przygotowanie terenu pod 

plac zabaw w ramach realizacji projektu  „WSPIERAMY MAMY W GMINACH WIEJSKICH POWIATU 

PUŁAWSKIEGO”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-

2020 Oś priorytetowa: 9 Rynek pracy Działanie: 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego, przedkładam 

ofertę na realizację: 

 

1. Cena za realizację  zamówienia: 

Cena netto za realizację całości zamówienia wynosi ……………………................................ zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………złotych).  

Cena brutto za realizację całości zamówienia wynosi ……………………................................ zł 

(słownie:…………………………………………………………………………………………złotych).  

2. Termin realizacji zamówienia do dnia 10.01.2020 r. 

3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią zapytania ofertowego oraz wzorem umowy i nie wnoszę do 

nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nich zawarte.  

4. W przypadku przyznania mi zamówienia zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Oferta została złożona na ….... stronach  podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr ….. do nr ...... 

6. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:  

 

……..............................................................................................……………………………  

(podać adres i osobę do kontaktu) 

 

tel.: …………………….…………, faks: ………………, e-mail: ………………………………………. 

 

 

 

 

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

                (data)      (podpis osoby uprawnionej imienna pieczątka) 
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO FORMULARZA OFERTOWEGO 

 

Z uwagi na przeznaczenie zamawiane wyposażenie posiadać musi wymagane certyfikaty i atesty. 

Za zgodą zamawiającego możliwa jest zmiana niektórych wymiarów i kolorów zamawianego wyposażenia. 

 

 

 

Zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do nowo utworzonych oddziałów 

 

Lp. Nazwa Ilość 

Cena 

jednostkowa 
Wartość  

Wartość brutto 

netto netto 

1.         Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią i 

piaskownicą duży 

1    

2.         Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią 

mały 
1    

3. Labirynt edukacyjny 1    

4.         Bocianie gniazdo 1    

5. 
Domek drewniany zamykany 

1    

6. Regulamin placu zabaw 1    

7. Ławka na metalowym stelażu z 

oparciem 
1   

 

Montaż placu zabaw 

1.         
Przygotowanie terenu pod plac 

zabaw, montaż urządzeń. 
1    

 
 


