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1. Odpowiadając na zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. 

z osprzętem ” oferuję/my wykonanie zamówienia za następującą cenę ryczałtową:
 

Przedmiot zamówienia 

Ciągnik rolniczy – rok produkcji 

Pług do śniegu 

Przyczepa jednoosiowa 

Kosiarka rotacyjna 

RAZEM 

 
Słownie brutto:  ………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu 

ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje 
do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, a także akceptujemy istotne 
umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego. 

3. Posiadam/my  uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

4. Posiadam/my  wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
5. Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia. 
6. Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
7. Do niniejszej oferty załączamy następujące dokumenty: 

a) dokumentację fotograficzną.

Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 

biuro@orawa.eu 

                  

FORMULARZ OFERTOWY 
 

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

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

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

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na realizację zamówienia pn. „Zakup ciągnika wraz 
oferuję/my wykonanie zamówienia za następującą cenę ryczałtową:

Cena netto Podatek VAT 

produkcji ………….…..   

  

  

  

  

Słownie brutto:  ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu 

ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje 
do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, a także akceptujemy istotne 
umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego. 
Posiadam/my  uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 

doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
zej oferty załączamy następujące dokumenty:  

dokumentację fotograficzną. 
 

 

…………………………………………

                          (data i podpis)

  Załącznik nr 1                     

Zakup ciągnika wraz 
oferuję/my wykonanie zamówienia za następującą cenę ryczałtową: 

Podatek VAT 

 

 

 

 

 

Słownie brutto:  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego w Zapytaniu 

ofertowym i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje 
do przygotowania oferty i wykonania zamówienia, a także akceptujemy istotne postanowienia 
umowy oraz termin realizacji przedmiotu zamówienia podany przez Zamawiającego.  
Posiadam/my  uprawnienia do prowadzenia określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia. 
Dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

Znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia. 

………………………………………… 

(data i podpis) 


