
                                                                                                                                                                                                            zał. nr 2 

_______________________                              ________________  dnia __________ 
           ( pieczątka  oferenta) 

 

                                                                           OFERTA 

 
 

 pełna nazwa i adres  WYKONAWCY  _________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

telefon________________  fax _____________________ a-mail ____________________ 

Osoba do kontaktu _________________________________________________________ 
 

 

1.Niniejszym  składam(y)*  ofertę  na wykonanie przedmiotu zamówienia wskazany 

powyżej    t.j. 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

za:  cenę brutto: ________________ zł.  zgodnie z wypełnionym formularzem cenowym. 

2. Deklaruję / deklarujemy * ponadto: 

a) termin wykonania zamówienia: ____________________ (wymagalny 31.08. 2014) 

b)warunki płatności: _______________________________ 

c)okres gwarancji: _________________________________ 

d)_______________________________________________ 

3. Oświadczam (y)*, że 

 Zapoznałem / zapoznaliśmy*  się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym na 

stronie internetowej Urzędu Gminy i  nie wnoszę / wnosimy * do niego zastrzeżeń   

 W razie wybrania mojej  / naszej * oferty zobowiązuję / zobowiązujemy * się do 

podpisania umowy na warunkach zawartych w istotnych warunkach zamówienia, 

w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

4. Ofertę niniejszą składam(y)*  na kolejno ponumerowanych stronach od ____ do ____ 

5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną cześć oferty są 

wymagane przez zamawiającego następujące dokumenty: 

1. ______________________________________________ 

2. ______________________________________________ 

3. ______________________________________________ 

4. ______________________________________________ 

5.______________________________________________ 

6.______________________________________________ 

      _____________ dnia __________ 

                                                                _________________________________________ 

                                                                                                   ( podpis i pieczęcie osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy) 



 

                                                                                                                                                                                            zał nr 3  

                        

 

FORMULARZ CENOWY 

 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
Cenowa ofertowa za wykonanie przedmiotu zamówienia: 
 

L.p. Przedmiot 
zamówienia Ilość Cena jn. 

netto 
Netto 

(kol.3xkol.4) VAT Brutto 
(kol.5+kol.6) 

1        2        3                       4         5       6        7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego. 
 
 

............................................................... 
                                                                                                      data i czytelny podpis wykonawcy)                                

 



                            
   Nr ZP.BSU.11.2014 

 

 

Sieroszewice, dn. 8.07.2014r. 

 

 

 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia : 

„Budowa ścianki wspinaczkowej w Zespole Szkół w Wielowsi „ 

 

 

Wykonanie i montaż ścianki wspinaczkowej o przybliżonych wymiarach 6,5 m wysokości i 

ok. 7,00 m. szerokości wraz z sprzętem wspinaczkowym w budynku hali sportowej w 

Zespole Szkół w Wielowsi, Gmina Sieroszewice, powiat ostrowski, województwo 

wielkopolskie. 

Ścianka wspinaczkowa objęta realizacją zamówienia powinna być wykonana zgodnie z 

Europejskimi i Polskimi Normami dotyczącymi sztucznych ścian wspinaczkowych PN-EN 

12572, wszystkie elementy ściany z materiałów dopuszczonych przez Instytut Techniki 

Budowlanej i posiadać aktualne certyfikaty dotyczące bezpieczeństwa ogniowego. 

 

Szczegółowy opis: 

- ilość górnych indywidualnych punktów asekuracyjnych: 4 (mogą się wspinać 

jednocześnie 4 osoby); 

- ilość punktów asekuracji indywidualnej: 8 (2 drogi do wspinaczki z asekuracją 

dolną); 

 

W skład sprzętu wspinaczkowego wchodzą: 

- chwyty nakręcane  

- liny statyczne  

- liny dynamiczne  

- uprzęże wspinaczkowe  

- karabinki asekuracyjne zakręcane typu HMS  

- przyrządy asekuracyjne  

- pętle asekuracyjne 

 

W załączeniu przesyłamy rzuty hali sportowej oraz zdjęcia obiektu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


