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ZNAK SPRAWY:   GB/ZP-WW/D2-2 

Miejscowość, data:  

         

OFERENT: 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: 

Biebrzański Park Narodowy 

Osowiec Twierdza 8  

19-110 Goniądz 

NIP: 546-13-90-705, REGON: 200667985, 

 

Oferta w odpowiedzi na zaproszenie 

 nr GB/ZP-WW/D2 - 2 

Pełna nazwa oferenta  

 

Adres siedziby  

 

Nr telefonu / fax  

 

Nr  NIP  

 

Preservation of wetland habitats in the upper Biebrza Valley  

Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy 
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Nr REGON  

 

Nr KRS lub wpis do 

ewidencji działalności 

gospodarczej 

 

Nazwa usługi / dostawy  

 

Termin związania ofertą  

 

 

1. Zobowiązujemy się do zrealizowania zamówienia zgodnie z informacjami zawartymi 
w załączonej tabeli specyfikacji dostawy. 

2. Wartość przedmiotu umowy objętej ofertą  wyniesie …….. zł brutto, słownie: …… zł. 
3. Oświadczam, iż powyższa cena zawiera wszelkie koszty, jakie poniesie Zamawiający 

z tytułu realizacji umowy. 
4. Oferowany okres gwarancji dla poszczególnych części zamówienia od daty dostawy 

do siedziby Zamawiającego wynosi: 
a. dla części 1:  ….. m-cy na ….. 
b. dla części 2: ….. m-cy na ….. 
c. dla części 3: ….. m-cy na ….. 
5. Oświadczam, iż cała oferowana dostawa jest fabrycznie nowa. 
6. Oświadczam, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją zamówienia i  warunkami realizacji 

umowy, uzyskaliśmy konieczne informacje / wyjaśnienia niezbędne do 
przygotowania oferty. 

7. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonej 
działalności lub czynności, nałożone obowiązkiem posiadania takich uprawnień. 

8. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny a także 
dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

9. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 

10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na 
adres: ………………………….. 

11. Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego postępowania jest ………. Tel: ……. , 
email: ………  

 

Miejscowość/ data: 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta: 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta: 
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Specyfikacja dostawy 

 w odpowiedzi na zaproszenie nr  ………………………. 

 

 

L.p. Nazwa 

części 

zamówienia 

model /  opis 

parametrów 

technicznych *  

Ilość 

[kpl. 

] 

Okres 

gwarancji 

Termin 

dostawy 

Cena 

netto 

[zł] 

Podatek 

VAT 

[zł] 

Cena 

brutto 

[zł] 

         

         

         

         

         

         

         

Całkowita wartość oferty:    

 

  

*  wpisać „ spełnia wymagania  określone w zaproszeniu”  lub opisać proponowane przez 

Oferenta równoważne parametry techniczne  

 

Miejscowość/ data: 

 

Imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta: 

 

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania oferenta: 

 

 

 
 


