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     Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

LGD-DW-OZNAKOWANIE-SZLAKU1.2014 

 

 

         Połaniec, ……………… 
  

 

O F E R T A 
 

 

1. Na wykonanie – nazwa zadania:  

 

Przedmiotem zamówienia jest  wykonanie projektu i wykonanie znaków 

ostrzegawczych, informacyjnych  oraz tablic informacyjnych celem oznakowania 

szlaku kajakowego na rzece Czarnej. 

 

Znaki na szlaku 600x750 mm  x 20 

Tablica informacyjna 1500x1000 mm x 5 szt. 

 

Szczegółowy opis i specyfikacja techniczna wykonania znaków i tablic informacyjnych 

znajduje się w zapytaniu ofertowym z dnia 31 marca 2014 r.:  

 

2. Oferuję kompleksowe wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 

 
Netto zł ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Brutto łącznie z podatkiem VAT - zł: ……………………………………………………………………………… 

 

 
Słownie brutto zł: ………………………………………………………………………………………………………… 

                                      
   ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
3. Zamawiający:  

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły 

ul. Ruszczańska 27 pok. 110 

28-230 Połaniec 

Tel. 015 8650 216, fax 015 8650 216 

Email: biuro@dorzeczewisly.pl 
www.dorzeczewisly.pl 

mailto:biuro@dorzeczewisly.pl
http://www.dorzeczewisly.pl/


                     

 

Projekt współpracy AKTIW współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 Leader  

Programu Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 działanie 421 "Wdrażanie projektów współpracy" 

Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły    tel./fax (015) 865-02-16 

28-230 Połaniec       e-mail: biuro@dorzeczewisly.pl  

ul. Ruszczańska 27      www.dorzeczewisly.pl 

4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się warunkami zapytania ofertowego i nie wnosimy do 

niego zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego 

wykonania zamówienia. 

5. W przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy dojdzie na wskazanych 

warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczam, że na kompleksowe wykonanie przedmiotowego zamówienia obowiązuje  

23 % stawka podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu składania 

oferty. 

7. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu tj. : 

a) posiadania uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia, 

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, 

c) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, 

d) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, określone dla niniejszego zamówienia publicznego. 

8. Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają 

wymagane uprawnienia. 

9. Oświadczam, że jestem podatnikiem VAT nr NIP: ……………………………………… 

10. Oświadczam, że posiadam Regon nr: ………………………………………………......... 

11. Wyrażam zgodę na porozumiewanie się drogą elektroniczną lub faxem. 

12. Oświadczam, że posiadam fax nr: ……………………………………………………….. 

13. Oświadczam, że posiadam e-mail: ……………………………………………………… 

 

*- niepotrzebne skreślić 

 

 
 

 
 


