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Załącznik nr 2 do regulaminu  

............................, dnia.................... 

Znak sprawy: GKI.271.AK-31.2011 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
 Wykonanie i zamontowanie drewnianych bram (ilość 2 szt. wymiary szer. 2,50m  x  wys. 
2,50m oraz szer. 3,50m x wys. 3,50m) wejściowych na teren Lasku Żabiowolskiego” oraz 
wykonanie  napisów na bramie wejściowej dla realizacji projektu „Ścieżka edukacji 
przyrodniczo – leśnej i zdrowego stylu życia” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-20013, Oś 4 Leader Działania 413 Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju  

 
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO 

 
Gmina Żabia Wola  
reprezentowany przez  

p. Halinę Wawruch  – Wójta Gminy Żabia Wola 

Adres : ul. Główna 3, 96– 321 Żabia Wola 

 
II. Opis przedmiotu zamówienia 

Wykonanie i zamontowanie drewnianych bram (ilość 2 szt. wymiary szer. 2,50m x wys. 
2,50m oraz szer. 3,50m x wys. 3,50m) wejściowych na teren Lasku Żabiowolskiego oraz 
wykonanie napisów na bramie wejściowej dla realizacji projektu „Ścieżka edukacji 
przyrodniczo – leśnej i zdrowego stylu życia” w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 2007-20013, Oś 4 Leader Działania 413 Wdrażanie  lokalnych strategii rozwoju  
 

Zakres rzeczowy:  

 

Wykonanie i zamontowanie drewnianych bram (ilość 2 szt. wymiary szer. 2,50m x wys. 
2,50m oraz szer. 3,50m x wys. 3,50m) wejściowych na teren Lasku Żabiowolskiego” oraz 
wykonanie napisów (treść wskazana przez Zamawiającego) na bramie wejściowej dla 
realizacji projektu „Ścieżka edukacji przyrodniczo – leśnej i zdrowego stylu życia”  
a) termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy  do 19.12.2011 r.  

III. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY 

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 08.12.2011 w formie:  

Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy Żabia Wola, ul. Główna 3, 96-321 Żabia 
Wola 
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lub e-mail urzad@zabiawola.pl 

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY 

NAZWA: 

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

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

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

ADRES: 

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

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

NIP: ................................ 

NR RACHUNKU BANKOWEGO: ............................................................ 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

cenę netto: ................................................... zł 

podatek VAT: ................................................... zł 

cenę brutto: ................................................... zł 

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

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

3. Zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie do dnia  ……………………. 

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

 

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

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

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

4). ................................................................... 

 

Oświadczam, że zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa wspólnotowego i krajowego oraz przepisami wykonawczymi obowiązującymi w 

zakresie przedmiotu zamówienia a także dokumentami i wytycznymi Instytucji Zarządzającej.  

 

 

................................, dnia......................                                       ............................................. 

                            podpis osoby uprawnionej 

                                                                                                                  (pieczęć wykonawcy) 


