
WZÓR
Załącznik nr 4

Data ....................................
O F E R T A

Nazwa i siedziba oferenta: ...........................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Gmina i Miasto
Czerwionka - Leszczyny
ul. Parkowa 9
44 – 230 Czerwionka – Leszczyny

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pod nazwa:
"DOSTAWA WYPOSAŻENIA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ  W  BUDYNKU  OCHOTNICZEJ  STRAŻY 
POŻARNEJ   PALOWICE”
oferujemy dostawę przedmiotu  zamówienia  zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia i specyfikacji 
za cenę:
Poz. I.              

Lp Nazwa artykułu

Ilość 
w szt. Cena.

netto/szt. 
w zł.

Wartość 
netto
w zł.

% podatku 
VAT

cena brutto
w zł.

1 Stół do POOL BILARDA z wyposażeniem
.......................................................(*) 1

X X

Poz. II           

Lp Nazwa artykułu Ilość

Cena
Cena 

netto/szt
w zł.

Wartość 
netto
w zł.

% podatku 
VAT

cena  brutto
w zł.

1 Telewizor
..........................(*) 1

2 Odtwarzacz DVD
...........................(*) 1

Poz. III

Lp Nazwa artykułu Ilość Cena
netto/1szt

Wartość 
netto
w zł

% podatek 
VAT

cena brutto
w zł.

1 Stoły .......................................(*) 20
2 Krzesła .............................................(*) 80
3 Stół do tenisa stołowego ..........................(*) 1

Łączna cena brutto (poz. I+II+III)+  zł .................... netto + ................. VAT = ................... zł 
brutto
Słownie wartość całego zamówienia (poz. I+II+III) ................................................. zł brutto
1. Oświadczamy, że cena ta zostanie zamieszczona w umowie na wykonanie przedmiotu zamówienia i jest ceną 
ryczałtową.
2. Oświadczamy, że w /w sprzęt zostanie dostarczony pod wskazany adres  do dnia ................ (**)
3. Oświadczamy, że na wykonany zakres robót udzielamy....................  (nie mniej niż 12 m-cy) gwarancji.(**)
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejsza oferta przez czas wskazany  w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia,



6.Oświadczamy,  że zawarte  w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia postanowienia i  wzór umowy 
zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 
wyżej wymienionych warunkach  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10.  Osobami upoważnionymi  do  udzielania  wszelkich  wyjaśnień  dotyczących  złożonej  oferty  sa/jest(***)  : 
...................(**)

Załącznikami do niniejszej oferty sa :
1..Kserokopie odpisu  z właściwego rejestru***, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej***, inny dokument ........................................ (wpisać jaki)** potwierdzający prawo do 
występowania w obrocie prawnym.
2. Pełnomocnictwo do występowania przez podmioty wspólnie. (***)
3. Parafowany wzór umowy – wg wzoru – zał. nr 2 do SIWZ
4. .Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 i 24 ust. 1 i 
2 ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia2004 r.. - wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do 
SIWZ.

..........................................................
podpis upoważnionego przedstawiciela

oferenta

* należy wpisać nazwę lub typ albo producenta albo w inny sposób jednoznacznie dookreślić przedmiot zamówienia.
** uzupełnić
*** niepotrzebne skreślić
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