
Załącznik do zapytania ofertowego 

...................................., ……………….. 
                                                                                             (miejsce, data) 

Wykonawca: 

 

………………………………………… 

 

………………………………………… 
Zamawiający: 

Gimnazjum 

ul. Mostowa 10 

64-360 Zbąszyń 

OFERTA CENOWA 

Dostarczenie odczynników do analizy wody i ścieków w podanych niżej zakresach oraz 

umożliwiających przeprowadzenie określonej liczby oznaczeń, zgodnie z poniższym 

zestawieniem: 

 

Lp. Opis 

1 Azot ogólny 22 – zakres 0,5-22 mg/l N; liczba oznaczeń 80 

2 Fosfor ogólny 1/Fosforany (bez mineralizacji) – zakres 0,01-1,5 mg/l P, liczba 

oznaczeń 95 

3 Amoniak – zakres 0,01-2,5 mg/l NH4
+
, liczba oznaczeń 50-100 

4 Azotany Z – zakres 0,1-5,0 mg/l NO3
-
, liczba oznaczeń 100-440 

5 Azotyny – zakres 0,005-1,0 mg/l NO2
-
, liczba oznaczeń 50-220 

6 Ortofosforany – zakres 0,1-20,0 mg-l PO4
3-

, liczba oznaczeń 100-440 

 

Koszt powinien zawierać ceny brutto oraz koszt transportu do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego (Gimnazjum w Zbąszyniu, ul. Mostowa 10, 64-360 Zbąszyń). Rozliczenie 

nastąpi w ciągu 14 dni od przedłożenia usługobiorcy faktury. 

 

Składam ofertę następującej treści: 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia za następującą cenę jednostkową:  

netto.............................................................................. .............................zł, w tym: 

VAT...........................................................................................................zł  

brutto..........................................................................................................zł  

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

2. Cena jednostkowa podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym 

zamówieniem. 

3. Oświadczam, iż dysponuję uprawnieniami, wiedzą, doświadczeniem, potencjałem 

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczam, że: 

 zapoznałem/zapoznałam się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń; 

 w razie dokonania wyboru mojej oferty zobowiązuję się do realizacji zamówienia na 

warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie określonym 

przez zamawiającego. 

5. Oświadczam, że jestem / nie jestem płatnikiem podatku VAT 

6. Termin wykonania przedmiotu zamówienia umowy: do 20.06.2016 r. 



7. Termin związania ofertą: 14 dni 

Osoby do kontaktów z Zamawiającym 

Osoba  do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy: 

tel. kontaktowy.......... .......... .........., faks: .......... .......... ..........,, e-mail  .......... .......... .......... 

 

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

        (data, czytelny podpis wykonawcy) 


