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    Załącznik nr 1 do zaproszenia 
………………………………… 

(pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
 

ZAMAWIAJĄCY:    Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 

  76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 

  faks: 59 842 65 18 

   e-mail: sekretariat@muzeum.slupsk.pl 

 

 

WYKONAWCA:    …………………………………………………………… 

  …………………………………………………………… 

  …………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

  województwo: ……………………………………… 

  fax: ……………………………………………………… 

  adres e-mail: ………………………………………… 

 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji) 

 

Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert na „Wycinkę drzew na terenie działek nr 194/1, 194/2, 

194/3, cięć w koronach drzew na terenie działek nr 194/1, 194/2 przy ul. Szarych Szeregów 12 , cięć w koronach 

drzew przy Spichlerzu Richtera dz. nr 181/1 w Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku” : przedkładam niniejszą 

ofertę, oświadczając jednocześnie, że zrealizuję zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w 

zaproszeniu. 

 

                                                                             OFERUJĘ: 

wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto : 

brutto (z podatkiem VAT) ......................................... zł 

(słownie brutto: ...............................................................................................................................),  

 

na którą składają się: 

 

1) wycinka drzew na terenie działek 194/2, 194/1, 194/3 obręb 13, przy ul. Szarych Szeregów 12 w 

Słupsku wokół zabytkowego Białego Spichlerza. 

 

 Klon         5 szt x …..zł    =    ……zł      (nr 17,18,19,20,21) 

 Morwa     1 szt x …...zł    =   ……zł      ( nr 9 ) 

 Topola      3 szt x ……zł =   …….zł.     ( nr 10,13,15 )
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 Topola      1 szt x ……zł    =    ….zł.      ( nr 14 ) 

 Robinia    2 szt x …...zł   =   ……zł.      ( nr 22,23 ) 

 Klon         2 szt  x ……zł    =    ….zł.     ( nr 2, 3 ) 

 Klon         2 szt x ……zł    =    ….zł       ( nr 1,5 ) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                        Razem    = ……zł netto + VAT ….% …….zł = ………..zł brutto. 
 

Zakres prac obejmuje wycinkę w/w drzew, pocięcie drewna na odcinki długości 50cm, ułożenie 

drewna w stosy, wywiezienie gałęzi. 

 

2) cięcia w  koronach drzew max. 30%, usunięcie gałęzi  na terenie działek 194/2, 194/1, obręb 13, 

przy ul. Szarych Szeregów 12 w Słupsku wokół zabytkowego Białego Spichlerza. 

 

1. Topola  5 szt x …….zł = ……..zł     ( nr 4,6,7,11,12 ) 

2. Klon     5 szt x …….zł =    ……zł 

                ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                                       Razem  = …….zł netto + VAT ….% ……zł = …….zł brutto. 
 

3) cięcia w koronach drzew max. 30% i usunięcie gałęzi przy Spichlerzu Richtera dz. nr 181/1 

 

1. Kasztanowiec            2 szt x    ……zł = …….zł 

2. Drzewa wzdłóż ściany Spichlerza       1 raz x ………zł = ……zł 

     

 

               ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                       Razem = …….zł netto + VAT ….% …….zł = ………zł brutto  

  

 

 

                                                WYKONAWCA OŚWIADCZA, ŻE: 

 

1. Zapoznał się z zakresem przedmiotu zamówienia i akceptuje go w całości. 

2. Przedmiot zamówienia Wykonawca wykona zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w 

zaproszeniu. 

3. Przedmiot zamówienia Wykonawca wykonana zgodnie z obowiązującymi normami oraz 

przepisami prawa. 

4. Wykonawca zapoznał się z miejscem wykonywania przedmiotu umowy i nie wnosimy żadnych 

zastrzeżeń. 

5. Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

6. Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu.  

 

 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1. …………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………………… 
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   ……………………… dnia ………………                               ……………………………………. 
      (miejscowość)                                                                                             (podpis i pieczątka uprawomocnionego 

                                                                                                                                    przedstawiciela Wykonawcy) 


