
Ogłoszenie o przetargu (zamówienie do 14.000 euro) na zadanie pn.: „Wyposażenie (dla CZĘŚCI B - 

MEBLE)budynku informacji turystycznej mieszczącej się w Radomierzu nr 60a, 58-520 Janowice Wielkie (działka nr 

269) dla projektu: "ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ - DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚĆ" - wykorzystanie potencjału kultury i 

dziedzictwa przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie WYPOSAŻENIE (CZĘŚĆ B - MEBLE) 

 

Oznaczenie sprawy: UG.ZO.271.3.2013        

 
Rozdział II - Formularz oferty 

Formularz nr 1  

…………………………………… 

                   (pieczęć Wykonawcy) 

                                                                                Gmina Janowice Wielkie 

                                                                                ul. Kolejowa 2 

                                                                                58-520 Janowice Wielkie  
 

O F E R T A 
 

Nawiązując do ogłoszenia na Wyposażenie (dla CZĘŚCI B – MEBLE)budynku informacji turystycznej mieszczącej 

się w Radomierzu nr 60a, 58-520 Janowice Wielkie (działka nr 269) dla zadania współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach RPO WD na lata 2007-2013, tytuł realizowanego projektu:  

"ZOBACZYĆ KRAJOBRAZ - DOTKNĄĆ PRZESZŁOŚĆ" - wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa 

przeszłości na terenie Subregionu Karkonosze i Góry Izerskie 

Priorytet nr 6 „Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i 

Kultura)” 

Działania nr 6.4 „Turystyka kulturowa” 
 

WYPOSAŻENIE (CZĘŚĆ B - MEBLE) 
 

1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym warunkami przetargu na kwotę ryczałtową wraz z należnym 

podatkiem VAT (łączna cena brutto): ……………………………………………………………… zł./słownie 

………………………………………………………………………………………………/  

W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych 

przepisów sprzedaż towaru (usługi), podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 

2. Zamówienie wykonam w ciągu 21 dni licząc od daty podpisania umowy. 
3. Oświadczam, że zapoznałem się z ogłoszeniem i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz, że mam konieczne informacje 

potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 

4. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu o przetargu. 

5. Oświadczam, że stanowiące: 

Rozdział I – Instrukcja dla Wykonawców,  

Rozdział II – Załączniki do formularza (Nr 1÷4),  

Rozdział III – Wzór umowy, 

Załącznik nr 1: „Specyfikacja techniczna” – opis przedmiotu zamówienia 

zostały zaakceptowane i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na wyżej 

wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Organizatora. 

6. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje zamieszczone w naszej ofercie i 

załącznikach do oferty są prawdziwe. 

7. Oświadczam, że jestem płatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem: ………………………………… 

8. Załącznikiem do niniejszej oferty są następujące dokumenty: 

8.1 Załącznik nr 1 – Specyfikacja techniczna - wykaz wyposażenia wraz ze specyfikacją, będący jednocześnie 

formularzem cenowym WYPOSAŻENIE (CZĘŚĆ B - MEBLE) 

8.2. Formularz nr 2 – oświadczenia wymagane na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

8.3. Formularz nr 3 - oświadczenia wymagane na podstawie art. 24 ust. 1-2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

8.4. Formularz nr 4 - oświadczenie dot. spełnienia przez oferowany sprzęt i wyposażenie wszystkich wymaganych  

parametrów 

8.5. podać kolejne załączniki ……………………………………………………………………………………………… 

8.6. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.7. ………………………………………………………………………………………………………………………… 

8.8.… ……………………………………………………………………………………………………………………… 

      

   ............................................................ 
            Podpis osoby - osób upoważnionych 
                 do składania oświadczeń woli  


