
Oznaczenie sprawy: SO .271.3.2016 

 

Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania 

zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30.000 euro. 

……………………….. 

(miejscowość), dnia 

 

                               

FORMULARZ OFERTY 

 

1.Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

             Gmina Lędziny 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 

 

2.Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Dostawa urn wyborczych dla Gminy Lędziny. 

 

3.Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ. 

 

4.Nazwa i adres WYKONAWCY, NIP, REGON 

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

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

5.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn.  

 

„Dostawa urn wyborczych dla Gminy Lędziny ” za kwotę: 

 

cena netto: …............................................... zł. 

 

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

 

cena brutto: ….............................................. zł. 

 

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

Zgodnie z formularzem cenowym: 

Lp. Typ urny Ilość Cena 

jedn. 

netto 

Wartość 

netto 

1 Urna dla obwodu głosowania do 750 wyborców, w tym dla 

obwodu, w którym lokal wyborczy dostosowany jest do 

potrzeb wyborców niepełnosprawnych. 

( wg zał. nr 1 Uchwały PKW ). 

3   

2  Urna dla obwodów głosowania powyżej 750 wyborców. 

  (wg zał. nr 2 Uchwały PKW ). 

4   

3 Urna wyborcza dla obwodów głosowania powyżej 750 

wyborców, w których lokal wyborczy dostosowany jest do 

potrzeb wyborców niepełnosprawnych (wg zał. nr 3 Uchwały 

PKW ). 

5   

Razem wartość netto  

Wartość podatku VAT 23%  

Razem wartość brutto  
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6.Oświadczam, że zamówienie zrealizujemy w terminie do 10 dni od podpisania umowy. 

7.Oświadczam, że na wykonany przedmiot umowy udzielamy gwarancji na okres …….…… 

miesięcy. 

8.Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do realizacji zamówienia na warunkach 

określonych w punktach 5- 7, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

9.Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty jest: 

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

 

 

 

 

……………………………………………….. 

Data i podpis 

(pieczęć wykonawcy) 


