…………..………………., dnia………………

Zamawiający:
Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa
ul. Wojska Polskiego 67/69, Oleśnica
56-400 Oleśnica
O F ERT A
Nazwa wykonawcy ………………...……..……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….……..
Adres wykonawcy.........................................................................................................................
………………………………….………………………………………………………….…….
REGON: ............................................................., NIP: ...............................................................
telefon ............................................................., telefax ................................................................
strona internetowa: ……………………………………………………………………………...
e-mail: ..........................................................................................................................................
1. W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na zadanie pn: „wynajem sceny
plenerowej wraz z oświetleniem na potrzeby imprezy: „Jarmark Produktu Lokalnego”
w dniach 16 – 17 września 2017 r. na rynku w Oleśnicy, wraz z transportem, montażem
przed imprezą i demontażem po imprezie oraz obsługą techniczną”, oferujemy
wykonanie w/w przedmiotu zamówienia, szczegółowo określonego w zaproszeniu, za cenę:

Lp.

Nazwa produktu

koszt wynajmu sceny wraz z montażem i
1.

demontażem

2.

koszt transportu sceny na płytę rynku w Oleśnicy

3.

Razem:

Ilość

Koszt całkowity
brutto

1

...................... zł
/ brutto

1

...................... zł
/ brutto
...................... zł
/ brutto

2. W określonej cenie zawarty został pełny rzeczowy zakres zamówienia oraz wszystkie
koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
Zakres usługi przewidzianej do wykonania jest zgodny z zakresem objętym zaproszeniem
do składania ofert.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem do składania ofert w postępowaniu
o wartości poniżej 30 000 EURO na zadanie pn: „wynajem sceny plenerowej wraz z
oświetleniem na potrzeby imprezy: „Jarmark Produktu Lokalnego” w dniach 16 – 17
września 2017 r. na rynku w Oleśnicy, wraz z transportem, montażem przed imprezą
i demontażem po imprezie oraz obsługą techniczną”,” i nie wnosimy do niej zastrzeżeń
oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
4. Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:
Agnieszka Kasina – Dyrektor Biura
numer telefonu: tel. 71/ 314 32 01
e-mail: biuro@dobrawidawa.pl
5. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

…………………………….…………………………….………………………………………
(pieczęć imienna i podpis osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
wymienionych w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

