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

 
FORMULARZ OFERTY 

na wymianę piasku w piaskownicach  

 

 
I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie,  

Kruszyn, ul. Kasztanowa nr 1B, 59-700 Bolesławiec. 

 

II. Nazwa i adres WYKONAWCY: 

NAZWA: ............................................................................................................... 

ADRES: ................................................................................................................ 

NIP: ...................................................................................................................... 

NR RACHUNKU BANKOWEGO: ......................................................................... 

III. Opis przedmiotu oferty:  

      Przedmiotem niniejszej oferty jest wykonanie usługi polegającej na jednorazowej    
wymianie piasku w piaskownicach.  

      Do zakresu prac, w ramach w/w usługi należy: 
1) usunięcie zanieczyszczonego piasku z piaskownic, polegające na ręcznym 

wybraniu piasku, rozsypaniu w strefie bezpieczeństwa pod inne urządzenia 
znajdujące się na placu zabaw, w przypadku jego nadmiaru inne 
zagospodarowanie 

2) zakup nowego piasku, jego załadunek oraz dowóz do piaskownic, zlokalizowanych 
na terenach placów zabaw,  

3) uporządkowanie terenu wokół piaskownic. 
 

Zobowiązuje się dostawcę do uczestnictwa w konsultacjach, które okażą się niezbędne 

dla zapewnienia właściwego wykonania zamówienia oraz udzieli niezbędnych informacji  

o możliwościach i zagrożeniach w stosowaniu przedmiotu zamówienia.  

 
IV. Deklarujemy termin wykonania zamówienia:            4 czerwca 2021 r.  

 
V. Akceptujemy warunki płatności za  wykonanie zadania po dokonaniu odbioru na    

       podstawie protokołu zdawczo –  odbiorczego i prawidłowej faktury VAT w terminie 14 dni  

       od daty dostarczenia faktury. 

VI. Forma złożenia zamówienia 

     Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 10 maja 2021 r. do    

     godz. 12.00 w formie pisemnej na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Bolesławcu   

     z/s w Kruszynie, Kruszyn, ul. Kasztanowa nr 1B, 59-700 Bolesławiec,   

 

 



 

 

   z dopiskiem „Wymiana piasku w piaskownicach usytuowanych  
                    na placach zabaw zarządzanych przez GOKiS” 
  
   Oferuję wykonanie usługi na 1 placu zabaw:  
         cenę netto:  ...........................................................................................zł 

    podatek 23% VAT: ......................................................................................... zł 
    cenę brutto:  ......................................................................................... zł 
    słownie brutto: ...................................................................................................... zł 

 
 
Oferuję wykonanie całości zamówienia (23 szt. piaskownic) za:                                                               
         cenę netto:  ...........................................................................................zł 

    podatek 23% VAT: ......................................................................................... zł 
    cenę brutto:  ......................................................................................... zł 
    słownie brutto: ...................................................................................................... zł 
     

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

 

 

 

................................. dnia........................... ............................................ 

 (podpis osoby uprawnionej) 

 

         

 

 

       (pieczęć wykonawcy) 


