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załącznik nr 1 
 

                                             OFERTA 
 
 
Zamawiający :   Leśny Park Kultury i  Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w  Bydgoszczy ul Gdańska 173-
175,  85-674 Bydgoszcz 
 

Nazwa i adres Wykonawcy 

.…………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………........

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

Numer telefonu……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr fax ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nr NIP……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nr REGON……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Nawiązując do ogłoszenia postępowanie do 30 tys. EURO na  dostawę materiału roślinnego do 

Ogrodu Botanicznego LPKiW  zamieszczonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej 

Zamawiającego: www.myslecinek.pl. 

1. Oferuję dostawę  materiału roślinnego 

 

 

Lp. 

 

 

                Nazwa 

 

 

szt. 

cena 

jednost

kowa  

netto zł 

cena 

łączna 

netto zł  

 

 

podatek  

VAT% 

 

 

podatek 

VAT zł 

cena 

łączna  

brutto 

zł 

1 ciemiernik biały  30      

2 goździk kartuzek  60      

3 lilia złotogłów 40      

4 narecznica samcza  40      

5 trzmielina oskrzydlona  30      

6 kopytnik pospolity 200      

http://www.myslecinek.pl/
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7 turzyca cienista  30      

8 szakłak pospolity 10      

9 orlica pospolita 20      

10 wiciokrzew pomorski   20      

11 paprotka zwyczajna 20      

12 długosz królewski  20      

13 wietlica samicza   20      

14 obuwik pospolity 20      

15 orlik pospolity  50      

16 pióropusznik strusi 20      

17 knieć błotna   50      

18 czermień błotna  20      

19 języcznik zwyczajny  20      

20 parzydło leśne  10      

21 zawilec wielkokwiatowy  200      

22 dziewięćsił bezłodygowy   40      

23 dyptam jesionolistny  15      

24 goryczka krzyżowa 60      

25 krokus wiosenny 200      

26 zimowit jesienny             150      

27 tojad mocny   50      

28 szarotka alpejska  30      

29 sasanka wiosenna  30      

30 dziewięćsił popłocholistny  20      

31 wrzos pospolity  500      

 RAZEM       

 

za cenę:   

 a) wartość  netto łączna zadania: ............................ zł (słownie  zł:……………………………………………….. 

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

.........................................................................................................................................)  
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b) VAT  ……..... %   wynosi ............................ zł. (słownie zł: ......................................                                

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

c)wartość brutto łączna zadania (wartość netto +VAT ) ............................ zł (słownie zł: 

…………………….............................................................................................................................. ....... 

zgodnie  z przedstawioną wyceną ofertową pkt.1.  

2. Oświadczam, że:  

2.1. Zadeklarowane wyżej ceny zawierają wszystkie koszty składające się na wykonanie z należytą 
starannością niniejszego zamówienia, na warunkach określonych w ogłoszeniu. 
  
2.2. Projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i w razie wybrania mojej oferty 
zobowiązuję się do jej podpisania w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.  

 
2.3. Zobowiązuję się dostarczać przedmiot zamówienia do Zamawiającego ul. Gdańska 173-175 w 
Bydgoszczy.   

 
2.4. Uważam się za związanego z ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu.  
 
2.5. Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują  
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

 
2.6. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych                                                              
przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji  zamówienia pn.: „Dostawa 
materiału roślinnego do Ogrodu Botanicznego LPKiW. ”  – zgodnie z art. 7 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie 
danych).    

4. Osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym jest: 
…………………………………………………………………………………................................................................. 

Osiągalna/y pod nr tel................................... faxu/mail ........................... w godz. od .............. do ............... 

 
 

                                                                                     ………………………………………………………………….. 

                                                                                                     Data ,   podpis 


