
 

 

Załącznik nr 1 

Formularz oferty cenowej 

 

Nawiązując do zaproszenia do złożenia propozycji cenowej znak sprawy ………………. składam ofertę na 

zadanie, pn.: Udrożnienie urządzeń melioracyjnych w O.O.Knieja na terenie Drawieńskiego 

Parku Narodowego” w terminie wskazanym w zaproszeniu. 

 

Zarejestrowana nazwa Wykonawcy/imię nazwisko* 

………………………………..………………………………………… 

Zarejestrowany adres Wykonawcy/ adres zamieszkania* 

ulica………………………………nr domu…………………………….. 

kod………………………………...miejscowość……………………….. 

tel………………………………….fax………………………………….. 

REGON……………………………NIP………………………………… 

 

Oferuję cenę: 

1. udrożnienie 1 mb rurociągu …………….. zł /mb netto + …. % vat 

2. ułożenie nowego rurociągu …………….. zł/mb netto +  …. % vat 

3. wykonanie nowej studni ……………… zł/szt netto + …….. % vat 

 

 

Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem.  

1. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* płatnikiem podatku VAT. 

 

 

 

……………………..         …………………… 

               Data          Podpis 

 

 

 

 

 



 

WZÓR UMOWY nr K-3700-............ /2016 
 
 

Zawarta w dniu ……………… r. pomiędzy: Drawieńskim Parkiem Narodowym  

z siedzibą: 73-220 Drawno, ul. Leśników 2,  NIP 594 – 16 – 00 – 692  

reprezentowanym przez: 

Pana dr inż. Pawła Bilskiego – Dyrektora DPN 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

 
………………………………………………………… 

Zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą 

reprezentowanym przez 

…………………………………………….. 

 

Prace są dofinansowane ze środków funduszu leśnego 

 

§ 1  

Przedmiotem umowy jest: 

1. udrożnienie rurociągu o długości max.1000mb (3 nitki) w oddz.113/114 O.O.Knieja ; 

2. ewentualne ułożenie nowego rurociągu i odbudowanie studni wg potrzeb.  

 

                § 2 

Za przedmioty umowy wymieniony w § 1 Zamawiający wypłaci Wykonawcy należność w 

kwocie brutto …………………………………………………(słownie)  ……………………………….  

 

§ 3 

 Termin realizacji umowy ustala się do 20.10.2016r.  

 

§ 4 

1. W przypadku opóźnienia wykonania przedmiotu umowy powyżej 7 dni od ustalonego terminu 

Zamawiający będzie naliczał karne odsetki w wysokości 1% od każdego dnia zwłoki od 

wartości brutto przedmiotu umowy. 

2. Strony zastrzegają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.  

 

 

§ 5 

Strony ustalają warunki płatności: 



- przelewem, 30 dni od dnia dostarczenia pilarki oraz faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 

 

§ 6 

 Strony ustalają zakaz przekazania praw i obowiązków z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

 

§ 7 

 Do spraw, których nie reguluje niniejsza umowa mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

§ 8 

 

 Niniejsza umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

Zamawiający                                                                             Wykonawca  

 

 

  

  

 

 


