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(miejscowość, dnia) 

 

(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

                                   

FORMULARZ OFERTY 

na wykonanie, dostawę i montaż 1 tablicy informacyjno – pamiątkowej w ramach projektu  

pn. „System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Lędziny” 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata  2007 – 2013; Priorytet II 

„Społeczeństwo informacyjne”; Działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług publicznych” 

 

1. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

Gmina Lędziny 

43-143 Lędziny,  

ul. Lędzińska 55 

 

2. Nazwa przedmiotu zamówienia 

Wykonanie, dostawa i montaż 1 tablicy informacyjno – pamiątkowej w ramach projektu pn. „System 

Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Lędziny” dofinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego  na lata  2007 – 2013; Priorytet II „Społeczeństwo informacyjne”; Działanie 

2.2. „Rozwój elektronicznych usług publicznych” 

 

3. Tryb postępowania: zapytanie ofertowe o cenę. 

 

4. Nazwa i adres WYKONAWCY 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

NIP: ……………………………… 

 

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

 

cenę netto:  ……………………………………………..zł 



 
 

Projekt pn. „System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-Urząd w Gminie Lędziny” jest 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013 

 

 

cenę brutto:   …………………………………………….zł 

Podatek VAT: ………………………….……………….…..zł 

 

słownie brutto: ………………………………………..………………………………………zł 

 

6. Deklaruję ponadto: 

termin wykonania zamówienia: ……………………………. 

warunki płatności : ………………………………..……….. 

okres gwarancji: ……………………………………………. 

 

7. Oświadczam, że: 

Zapoznałem się z warunkami udzielenia zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym i nie 

wnoszę do nich zastrzeżeń. 

W razie wybrania naszej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na warunkach określonych 

w punkcie 5 i 6, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

8. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

 

I. ……………. 

II. ……………. 

III. ……………. 

IV. ……………. 

 

 

 

 

 

…………………, dnia ………………… 

 (pieczęć wykonawcy) 

       …………………………………… 

        (Podpis i pieczęć imienna)  

 

* niepotrzebne skreślić 


