
 

……………………….., dnia ………………………….. 

 
……………………………………………………. 

(Pieczęć Wykonawcy) 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

na namiot ekspresowy  

dla Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” 

 

Nazwa oferenta:..................................................................................................................  

Siedziba oferenta: ............................................................................................................. 

Telefon ................................................ e – mail: .............................................................. 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w zapytaniu ofertowym nr 8/2018  
na namiot ekspresowy oferujemy i oświadczamy wykonanie przedmiotu zamówienia 
za cenę: 

Lp. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia 
Jednostka  

miary 
Ilość 

Cena 
jednostko
wa brutto 

w zł 

Wartość zamówienia 
brutto w zł 

1 2 3 4 5 6 

1.  

1. Materiał konstrukcyjny:  
- stelaż metalowy, składany systemem 
nożycowym, wymiary stelaża po złożeniu: 
 160x30x30 cm  
 
2. Wymiary namiotu (szer. x gł. x wys.):  
- 300 cm x 300 cm x 285/305. 
 
3. Zakres regulacji:  
- 300 cm x 300 cm x 285/305 cm. 
 
4. Poszycie:  
- 3 ściany boczne + ściana frontowa 
zamykająca – mocowane na rzepy,  
- pełne ściany z impregnowanego poliestru gr. 
300 g/m2, wodoodporny. 
 
5. Kolor:  zielony. 
 
6. W komplecie: stelaż, dach, 3 ściany boczne 
+ ściana frontowa zamykająca, szpilki, 
obciążniki, torba poliestrowa z rączkami. 
 
7. Nadruk:  
- logotypy UE, Fundusze Europejskie, Woj. 
Kujawsko – Pomorskiego, flaga RP 
(wszystkie logotypy pełnokolorowe na białym 
tle) + nazwa Stowarzyszenia  (nadruk w 
kolorze),   

szt 1   



Lp. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia 
Jednostka  

miary 
Ilość 

Cena 
jednostko
wa brutto 

w zł 

Wartość zamówienia 
brutto w zł 

1 2 3 4 5 6 

- na dwóch  ścianach bocznych od zewnątrz   
logotypy (nadruk w kolorze na białym tle), 

-  na dachu napis: Stowarzyszenie Lokalna  
Grupa Działania „Razem dla Powiatu 
Radziejowskiego” oraz logo LGD. 

 

 
 

 

Oświadczenia: 

− oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia; 

− oświadczam, że oferowane przedmioty są nowe i spełniają wszystkie parametry 
zawarte w ogłoszeniu; 

− oświadczam, że uzyskałam/łem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do 
rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty; 

− oświadczam, że zobowiązuję się w przypadku wyboru naszej oferty do realizacji 
zamówienia na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Lokalną Grupę 
Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego”. 

 
 
 
 
 
 
………………………………….                              ………………………………………… 
 (miejscowość i data)                     (pieczęć firmowa i czytelny podpis) 

 
 

 

 

 


