
Załącznik Nr 1

do OP.033.4.2016 z dn. 04.08.2016 r.

........................................................
            (pieczęć Wykonawcy)

Urząd Gminy Ciechanów
ul. Fabryczna 8
06-400 Ciechanów

FORMULARZ OFERTY
Konkurs ofert na małe punkty gastronomiczne oraz usługi rekreacyjno- rozrywkowe dla

dzieci typu zabawki „Dmuchańce”
na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego,,AGROTUR” w miejscowości Niestum, ul.

Okrężna 35, gm. Ciechanów podczas trwania wydarzenia „Dożynki Gminne”

I. Dane Oferenta :

Nazwa: ..................................................................................................................................
Adres: ....................................................................................................................................
Nr telefonu/faksu: .................................................................................................................
Internet: http:// ......................................................................................................................
e-mail: ......................................................@.........................................................................
REGON ..........................................................; NIP .............................................................        
KRS………………………………

Oferujemy cenę za stoisko:
Część Nazwa Oferowana

Cena Brutto
Cena słownie

1. Wyłączność na stanowisko z
lodami

2. Wyłączność na stanowisko typu
„Zakręcony Ziemniak”

3. Stanowiska z produktami
(wyrobami) regionalnymi itp. 

4. Wyłączność na stanowisko
handlowe z zabawkami

produkowanymi seryjnie  itp.(z
wyłączeniem materiałów

pirotechnicznych)
5. Stanowisko z balonami helowymi
6. Stanowisko z małą rekreacją np.

„strzelnica” itp.
7. Wyłączność na dmuchane

zabawki, zjeżdżalnie (minimum 4
zabawki )

*niepotrzebne skreślić. 



2. Zabezpieczenie prądowe :
a) zapewnimy we własnym zakresie *
b) deklarujemy chęć skorzystania z zabezpieczenia prądowego o mocy ……………………  *

2.  Deklaruję/my ponadto termin wykonania zamówienia zgodnie z zapisami podanymi
w zapytaniu ofertowym

3. Oświadczam/y, że:

- zapoznałem/liśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę/simy do niego 
zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania 
oferty oraz wykonania zamówienia, 
- gwarantujemy niezmienność ceny oferowanej za wykonanie przedmiotu zamówienia przez 
14 dni od dnia zakończenia postępowania. 
- w razie wybrania mojej/naszej oferty zobowiązu/ję/emy się do podpisania umowy w miejscu
i terminie określonym przez Zamawiającego.

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

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

5. Osobą upoważnioną do kontaktu z Zamawiającym w przypadku udzielenia Mi/Nam 
zamówienia jest:

Imię i Nazwisko: ………………………………………………………………………...
Numer Telefonu: ……………………………………………………………………...…

6. Oświadczam, że materiały,  sprzęt i urządzenia są dopuszczone do obrotu i spełniające 
wymagania jakościowe określone oraz inne przewidzianych prawem normy i certyfikaty.

Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują 
stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).

* niepotrzebne skreślić 

………………….. dn. ……………………..

…………………………………………
podpis osoby/osób upoważnionej/ych

do reprezentowania Wykonawcy


