
 

Załącznik nr 1 
do Zapytania ofertowego z dn.28.04.2015 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

na wykonanie dostawy / usługi/ roboty budowlane1 o wartości netto poniżej 30 000 euro 

 Numer zamówienia: 1/2015 

1. Nazwa i adres Zamawiającego:  

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu 

Sprawę prowadzi: Małgorzata Sobiesiak 

tel. 297564953 

fax. 297564950  

e-mail: mbp.przasnysz@gmail.com 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych 
przy budynku, w którym mieści się Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu. 
Pochylnia będzie wykonana z elementów stalowych posadowionych na słupkach stalowych 
przykręconych do betonowych stóp w miejscach, gdzie nawierzchnia nie jest utwardzona. 
Szerokość płaszczyzny ruchu 120 cm, krawężniki o wysokości 7 cm. Powierzchnia spocznika 
na załamaniu pochylni 150x150cm. Pochylnia wyposażona w obustronne poręcze 
umieszczone na wysokości 75 cm i 90 cm od płaszczyzny ruchu. Odstęp między poręczami – 
100 i 110 cm. Płaszczyzna ruchu wykonana z elementów kratowych stalowych umieszczonych 
w ramach z kątownika 35x35mm. Elementy kratowe o wymiarach 120x100cm i 50x100 cm. 
Elementy stalowe pochylni – ocynkowane lub malowane farbą antykorozyjną  
 

3. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE. 

4. Nazwa i adres Wykonawcy:  

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

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

5. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

cena netto: .................................... zł (słownie ...................................................................) 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić 



 

cena brutto: .................................. zł (słownie brutto: …………………………………………………………..)  

VAT …………% : ............................... zł, (słownie VAT: ………………………………………………………….....) 

zgodnie z wypełnionym formularzem kosztorysu ofertowego. 

6. Deklaruję ponadto: 

1) termin wykonania zamówienia: ..............................................................................., 

2) warunki płatności: ...................................................................................................., 

3) okres gwarancji: ......................................................................................................, 

4) inne: ......................................................................................................................... 

7. Oświadczam, że: 

1) zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 

2) w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy2. 

8. Ofertę niniejszą składam na ........... kolejno ponumerowanych stronach. 

9. Ofertę należy: 

1) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie – listem) na Formularzu Oferty z 

dołączonym wypełnionym formularzem kosztorysu ofertowego do dnia 05.05.2015r. 

2) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: 

„Rozpoznanie cenowe na wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych” 

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

1) .................................................................... 

2) ................................................................... 

3) ................................................................... 

......................, dn. ............................ ........................................................... 

podpis(y) i pieczęcie osób upoważnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 

                                                           
2 Oświadczenie tylko w przypadku gdy umowa występuje 


