
zał. nr 1 do zaproszenia

FORMULARZ   OFERTY                               
Nazwa Wykonawcy
Siedziba Wykonawcy
Miejscowość
Ulica nr domu: nr lokalu:

Kod pocztowy
NIP
Tel. 
Fax.  / e-mail

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
ul. Grotta 3a, 28-100  Busko-Zdrój

1.   Składając  ofertę  na:  „Wycinkę  10  szt.  drzew  rosnących  na  nieruchomości  oznaczonej
w ewidencji gruntów nr 146 - obręb 05, w Busku-Zdroju przy ul. Stawowej, na obrzeżach stawu
rekreacyjnego „Zimne  Wody”, tj;
1) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek wierzba  (obwód pnia = 120cm - mierzonych na wysokości 130cm), 
2) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek wierzba  (obwód pnia = 280cm - mierzonych na wysokości 130cm),
3) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek wierzba  (obwód pnia = 300cm - mierzonych na wysokości 130cm),
4) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek wierzba  (obwód pnia = 360cm - mierzonych na wysokości 130cm),
5) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek jesion     (obwód pnia =   50cm - mierzonych na wysokości 130cm),  
6) wycinka 2 szt. drzew   – gatunek jesion     (obwód pnia =   60cm - mierzonych na wysokości 130cm),  
7) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek jesion     (obwód pnia =   70cm - mierzonych na wysokości 130cm),   
8) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek jesion     (obwód pnia =   85cm - mierzonych na wysokości 130cm),  
9) wycinka 1 szt. drzewa – gatunek topola     (obwód pnia = 175cm - mierzonych na wysokości 130cm),
10) odcięcie gałęzi ze ściętych drzew, 
11) ułożenie ściętych drzew i gałęzi na poboczu stawu – w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
12) frezowanie 10 szt. pniaków po ściętych drzewach na głębokość 15 cm. 

2.      Oferujemy ogólny koszt brutto za całość zadania w kwocie:

 cena netto     .………......... zł (słownie: ….....…........................................... złotych),

 podatek VAT  …................. zł (słownie: …..….............................................. złotych),

 cena brutto    …................. zł (słownie: ….…............................................... złotych).  

3.  Osobą  upoważniona  przez  Wykonawcę  do  kontaktów  z  Zamawiającym

jest Pan/i/ .................................................................... tel. kontaktowy ............................................ .

4.   Oświadczamy, że:
 posiadamy niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz wymagane prawem uprawnienia do wykonywania działalności
gospodarczej opisanej w zaproszeniu, jeżeli prawo nakłada obowiązek ich posiadania, 
 zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia oraz wszystkimi załącznikami  stanowiącymi  jego integralną część i  nie
wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.

5.     Integralną częścią oferty są :
…................................................................................................................................................

......................................................, dnia ....................................               
 

                                                           
      ………………………..............................…

/podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/
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