Druk nr 1
OFERTA

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Błonie reprezentowana przez
Burmistrza Błonia
.........................................................
pieczęć wykonawcy

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert dotyczące:
Dzierżawy gruntu i zapewnienie obsługi gastronomicznej na terenie Parku Bajka
w Błoniu
SKŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE USŁUGI
ZA CENĘ OFERTOWĄ JEDNOSTKOWĄ
(zgodnie z zaleceniami Zamawiającego)
1 stoisko 40 m2 + 1 stoisko 9 m2 + mobilny punkt sprzedaży lodów – 1 szt.
................................ zł netto + .............................. zł ........% PODATEK VAT
cena brutto za 1 miesiąc realizacji usługi wynosi ........................................ PLN
słownie : ............................................................................................................................
............................................................................................................. złotych

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

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

miejscowość, data

pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

Termin wykonania:
od 1 Maja 2020 r. do 30 września 2020 r.
od 1 Maja 2021 r. do 30 września 2021 r.
Oświadczenia
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się warunkami zawartymi w zaproszeniu do składania ofert
cenowych
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty w tym:
lokalizację stoisk, warunki podpisania umowy.
Warunki płatności
1. Akceptujemy proponowane przez Zamawiającego we wzorze umowy warunki rozliczenia i
płatności.

Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:
osoba do kontaktu .............................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
(podać adres)

tel.: ……………………….......……………..
faks: …………………………………………
e-mail: ……………………………………….

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

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

miejscowość, data

pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

Druk nr 2
OFERTA

ZAMAWIAJĄCY
Gmina Błonie reprezentowana przez
Burmistrza Błonia
.........................................................
pieczęć wykonawcy

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert dotyczące:
Dzierżawy gruntu i zapewnienie obsługi gastronomicznej na terenie Parku Bajka
w Błoniu
SKŁADAMY OFERTĘ NA WYKONANIE USŁUGI
ZA CENĘ OFERTOWĄ JEDNOSTKOWĄ
(zgodnie z zaleceniami Zamawiającego)

„Mobilna kawiarenka rowerowa”
................................ zł netto + .............................. zł ........% PODATEK VAT
cena brutto za 1 miesiąc realizacji usługi wynosi ........................................ PLN
słownie : ............................................................................................................................
............................................................................................................. złotych

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

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

miejscowość, data

pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

Termin wykonania:
od 1 Maja 2020 r. do 30 września 2020 r.
od 1 Maja 2021 r. do 30 września 2021 r.
Oświadczenia
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się warunkami zawartymi w zaproszeniu do składania ofert
cenowych
2. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszystkie informacje niezbędne do przygotowania oferty w tym:
lokalizację stoisk, warunki podpisania umowy.
Warunki płatności
1. Akceptujemy proponowane przez Zamawiającego we wzorze umowy warunki rozliczenia i
płatności.

Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na:
osoba do kontaktu .............................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
(podać adres)

tel.: ……………………….......……………..
faks: …………………………………………
e-mail: ……………………………………….

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

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

miejscowość, data

pieczęć i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

