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Pieczęć wykonawcy: .................................................     REGON:………………………………… 
            (czytelna nazwa i adres wykonawcy) 

 
O F E R T A  

 
Nawiązując do ogłoszenia postępowanie do 30 tys. EURO na usługi pn.: Usługa koparko-

ładowarki wraz z operatorem na potrzeby LPKiW, zamieszczonego na tablicy ogłoszeń oraz na 

stronie internetowej Zamawiającego: www.myslecinek.pl. 

I. Oferuję wykonanie całego przedmiotu zamówienia za kwotę ……………………………..zł brutto. 

Usługi polegają na pracy doraźnej sprzętu: 

Koparko-ładowarka 

Usługa świadczona, w zależności od potrzeb Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” 

Sp. z o. o. w Bydgoszczy, w granicach miasta Bydgoszcz z zachowaniem wszystkich warunków 

podanych w ogłoszeniu.  

Za kwotę:  

- cena jednostkowa netto godziny pracy sprawnego sprzętu …………………………………………..zł, 

- wartość netto ………………………………………….zł (280 godz. x cena jednostkowa netto pracy 

sprawnego sprzętu),  

- podatek VAT 23% ……….................zł 

- wartość brutto ………………………………………..zł,  

słownie: …………………………………………………….…………., 

II. W terminie od 15.01.2021r. do _15.01.2022r., lub do wyczerpania wartości całości zamówienia. 

III. Z terminem płatności faktury z załączonym każdorazowym potwierdzeniem przez 

Zamawiającego wykonania usługi, przelewem w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. 

IV.  Oświadczam, że: 

 
1) zapoznałem się z warunkami zamówienia i akceptuję je,  
2) w razie wybrania naszej ofert zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach 
zawartych w ogłoszeniu, wzorze umowy, w miejscu i terminie określonym przez 
zamawiającego.  
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3) wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom 
(wypełnić, jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części 
zamówienia)-* o ile dotyczy: 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_______________ 

 
4) Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest : 

__________________________________________________________________________
_______ 

Osiągalna/y pod nr tel.___________________________faxu/maila _________________ 
 w godz. od ____________________ do _________________ 

 
5) Do formularza oferty dołączamy następujące dokumenty, stanowiące jej integralną część: 

5.1. kserokopia za zgodnością z oryginałem aktualnego ubezpieczenia OC pojazdu. 

5.2. inne/ - o ile dotyczy 

dotyczy:______________________________________________________________ 

 

 

 

Data…………………..                                                                   ........................................................................... 
                                                                (podpis osoby uprawnionej do składania  

                                                                    oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 
 


