
                                                                               Załącznik nr 2 

…..……………, dnia ............................ 
 

FORMULARZ OFERTY 

na Zakup, dostawę i serwis urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych   

 
 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu  z/s w Kruszynie, ul. Kasztanowa 1 B 

     59-700 Bolesławiec 

 

Nazwa dostawcy (nazwa firmy, adres ): 

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

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

tel./fax ............................................................................................................................................ 

 

Oferuję wykonanie całości zakresu dostawy, będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie 

 z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za cenę: 

 

 

Netto:………………………………brutto: ……………………………….. 

 

słownie złotych brutto: …………………………………………………..………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

w tym: 

 

 

1. Kosiarka spalinowa z napędem  w ilości 1 szt -  BOŻEJOWICE 

 

- nazwa/ model………………………………………………………………….………….. 

 parametry urządzenia: 

- moc silnika………….…………………………KM 

- kosz o pojemności ………………………………... 

- szerokość koszenia…………..……………………. 

- wysokość koszenia: od…………… do…….….…. 

cena za 1 sztukę: 

brutto: ……………………………………………………………………………….. 

 

słownie zł; …………………………………………………………….…………….. 

 

2. Kosiarka spalinowa z napędem  w ilości 1 szt – DĄBROWA BOLESŁAWIECKA 

 

- nazwa/ model/typ….…………………………………………………….………….. 

 parametry urządzenia: 

                                               - moc silnika………….…………………………KM 

                                              - kosz o pojemności ………………………………... 

                                              - szerokość koszenia………………………………. 

                                              - wysokość koszenia: od………… do…….………. 

cena za 1 sztukę: 

      brutto: ……………………………………………………………………………….. 

 

      słownie zł; …………………………………………………………….…………….. 

 



3. Traktor ogrodowy – w ilości 3 szt – KRASNIK GÓRNY, LIPIANY, MIERZWIN 

 

- nazwa/ model/typ…..………………………………………………….………….. 

parametry urządzenia:                                                

moc silnika………….……………………KM 

                                                           moc znamionowa………………………………… 

kosz o pojemności ………………………………... 

szerokość koszenia……………………………….. 

wysokość koszenia: od………… do…….…….…. 

wyposażenie………………………………………. 

cena za 1 sztukę: 

brutto: …………………………………………………………………………………….. 

 

słownie zł; ………………………………………………………….……….…………….. 

 

cena łączna za 3 sztuki 

 

brutto:...………………………………………………………………………..…………. 

 

słownie zł: ………………………………………………………………..….…………… 

 

4. Traktor ogrodowy – w ilości 1 szt - KRUSZYN 

 

- nazwa/ model/typ…..………………………………………………….………….. 

 parametry urządzenia: 

                                                         - moc silnika………….…………………………KM 

                                                           moc znamionowa…………………………………. 

kosz o pojemności ………………………………... 

szerokość koszenia………………………………. 

wysokość koszenia: od………… do…….………. 

wyposażenie……………………………………….. 

cena za 1 sztukę: 

brutto: …………………………………………………………………………………….. 

 

słownie zł; ……………………………………………………..…………….…………….. 

 

5. Kosa spalinowa – w ilości 1 szt -  ŁAZISKA 

 

- nazwa/ model/typ…..………………………………………………….………….. 

 parametry urządzenia: 

                                              - moc silnika………….…………………………KM 

                                                    - pojemność cm3 ………………..……………………. 

                                              -  uchwyt   ………..…………………….……………... 

                                              - ciężar   …………..……………...……………………. 

                                              - wyposażenie ……………………..…………………… 

cena za 1 sztukę: 

brutto: ……………………………………………….…………………………………….. 

 

słownie zł; ………………………………………..………………………….…………….. 



 

 

6. Traktor ogrodowy-  1 szt.-  OTOK 

 

- nazwa/ model………………………………………………………………….………….. 

 parametry urządzenia: 

moc silnika………….…………………………KM 

moc znamionowa…………………………………. 

kosz o pojemności ………………………………... 

szerokość koszenia…………..……………………. 

wysokość koszenia: od……..…… do……..………. 

wyposażenie……………………………………….. 

cena za 1 sztukę: 

brutto: ………………………………………………….….……………………………….. 

 

słownie zł; …………………………………….…………….……………….…………….. 

 

 

1. Zamówienie wykonamy w terminie do: ………………………………………………. 

 

2. Okres gwarancji ............................................................................................................... 

 

3. Oświadczam, iż zawarte w „zaproszeniu do złożenia propozycji cenowej”, warunki akceptuję 

 i zobowiązuję się w przypadku przyjęcia mojej oferty do realizacji zamówienia   na w/w warunkach   

 i w terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

 

 
 

…………………………………………. 
/pieczęć i podpis oferenta/dostawcy/ 

 


