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ZAPYTANIE CENOWE

doĘczące zamówień poniżei30 000 eufo netto

Gorczański Park Natodowy w Porębie Wielkiej zaPtasza do zŁożenia ofett cenowych na:

1. Przedmiotzamówienia:

Działania ochrcny ptytody metodami gospodatki leśnef i inne działania ptowadzone na

tetenie Gotczańskiego Patku Narcdowego w 2016r:

Zadatie nt L
Dostawa 2szt samobteżnycb odśnieżatek spalinowych spełniajacychpontższe wymagania techniczne:

-szerokość odśnleżanta: )70cm

-moc silnika: >12KM
_napęd: kołowy

Zadanie m Z

Dostawa 2 000Ę ztaren słonecznika pasŻowego' niełuskanego.

Przewid1'wany tetmin tealtzacjtzadańpo podpisaniu umowy: 3lpaździetnika2016 t.

Miejsce i termin złożenta ofetĘ: Gorczański Park Narodowy, Poręba Wielka 590, 34-735

Niedźwiedź, - do dnia 21'.70.2016 r. do godz. 800.

Wymagany oktes gwatancji - 60 miesięcy' dotyczy zadania nt |.

Sposób pfzygotowania oferty: forma pisemna w języku polskim w zaadtesowanej kopercie z dopiskiem

,rsfykonanie dostaw dla Gorczartskiego Parku Natodowego- zadanie nf.........".

Tetmin i fotma płatności: płatność przelewem rv terminie 30 dni od daty dotęczenia faktury ptzez

Wykonawcę

ofetowana cena jest cenąryczałtową. Cena winna zawierać koszĘv dostawy do siedziby

Zama:wiającego.

Cena podana w ofetcie winna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po

przecinku.
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Tyn:l zadanla: ,r'$7ykonanie dostaw dla Gotczańskiego Parku Narodowego''.

Zadanie nt 1: DostawaZszt samobieznych odśnieżarek spalinowych

Zadanie nr 2: Dostawa 2 000Ę ztaten słonecznika paszowego

1,. Nazwa i adtes wykonawcy;

2. NIP:

3. oferuje reatzację pzedmiotu zatr.llv.tenia z^ cefię'.

Zadanie nr 1: DostawaZszt samobieznych odśnieżarek spalinowych

netto: . '...... zł (słownie:... . )

brutto: .... zł (słownie: ................

Cena brutto za:wleta stawkę podatku VAT w wysokości: .........,%

Zadanie nr 2: Dostawa 2 000Ę ziarcn słonecznika paszowego

netto: ........ zł (słownie:'.. )

brrrtto: .... zł (słownie: ................ )

Cena brutto z^wleta stawkę podatku VAT w wysokości: . ' . ' . . . . ...%

4. oświadczam, że zapoztałem się z opisem przedmiotu zam6wien]a i akceptuję watunki opisane w zapytaniu

cenowym pruy rea1lzacii przedmiotowego zatr'ól,itenia.

... drua: ....... .............

(piec1ałka a4l konawry oraipodpis ąowa7nionego lr1dławiae/a)


