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Załącznik nr 1 

.................................................... 

 Pieczęć Wykonawcy /REGON/ 

Adres ..................................... 

Nr telefonu .............................. 

Nr faksu .................................... 

e-mail ..................................... 

 

Postępowanie znak: GGiOŚ.271.3.2011.IL 

 

O F E R T A 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym z dnia 30 maja 2011 r. na:  

,,Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa placu zabaw w ramach rządowego programu 

„Radosna szkoła”  w Czeremsze, Gmina Czeremcha” 

1. Oferujemy wykonanie w/w zakresu  w cenie: 

cena netto.............................................................................................................zł 

podatek VAT..........................................................................................................zł 

cena brutto............................................................................................................zł 

(słownie: .................................................................................................................) 

Zgodnie z załączoną wyceną: 

2. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie  ........................................ 
3. Udzielam gwarancji na wykonane roboty na okres ……………………… miesięcy 
4. Następujące części zamówienia wykonam przy pomocy podwykonawców: 
- ..................................................................................................................... 
- ..................................................................................................................... 
- ..................................................................................................................... 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

6. Akceptujemy istotne postanowienia umowy, warunki płatności. 

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

8. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1/ ....................................................................................................................................... 

2/ ....................................................................................................................................... 

3/ ................................................................................................................................................. 

  
Miejscowość.............................dnia..............2011 r. 
                     
                                                                                                                                             ............................................................................... 
                                 (podpis osoby uprawnionej) 
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Kalkulacja cenowa 

GGiOŚ.271.3.2011.IL 
 
,,Wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowa placu zabaw w ramach rządowego programu 

„Radosna szkoła”   w Czeremsze, Gmina Czeremcha” 

 

Lp.  Nazwa produktu Ilość 

cena 

jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto 

(3 x 4) 

1  2 3 4 5 

1 

Ze
st
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ra
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Duża wieża bez dachu,  podest 
wysokości 136 cm 

1   

2 
Ścianka alpinistyczna pochyła 

wysokości 136 cm 
1   

3 Zjeżdżalnia wysokości             136 cm 1   

4 Przeplotnia łukowa 1   

5 Przeplotnia z lin 1   

6 Duża drabinka pozioma 1   

7 
Duży zestaw do przewrotów 

wysokości            105 cm i 120 cm 
1   

8 Huśtawka  z metalową belką 1   

9 Huśtawka podwójna wahadłowa - metalowa 1   

10 Huśtawka z drewnianą belką 1   

11 Huśtawka na sprężynie 1   

12 

Sz
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Wieża sześciokątna bez dachu 1   

13 Ścianka wspinaczkowa 1   

14 Uchwyty 1   

15 Rura strażacka 1   

16 Zestaw do przewrotów 1   

17 Lina wspinaczkowa 1   
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18 Ruchomy pomost 1   

19 Równoważnie 1   

20 Zestaw do podciągania 1   

21 Gumowe pieńki do wskakiwania 
1 

zestaw 
  

22 
Bezpieczna nawierzchnia koloru 

pomarańczowego (zgodnie z wytycznymi 
Programu Funkcjonalno Użytkowego) 

240 m2   

23 
Bezpieczna nawierzchnia koloru 

niebieskiego (zgodnie z wytycznymi 
Programu Funkcjonalno Użytkowego) 

50 m2   

24 Wykonanie terenu zielonego 210 m2   

25 Wykonanie ogrodzenia terenu 
ok 100 

mb 
  

26 Opracowanie dokumentacji 1   

 Razem  
 

 

  
                   .............................................................. 

/podpis osoby uprawnionej/ 
Miejscowość.............................dnia..............2011 r.   
 


