Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 34/2014
Burmistrza Sędziszowa
z dnia 16 kwietnia 2014 r.

Sędziszów, dnia .........................................
Znak sprawy BRI.DKII.271.1.2020
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
FORMULARZ OFERTY
na wykonanie Dostawa i montaż znaków drogowych zgodnie z organizacją ruchu
(nazwa rodzaju zamówienia)

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO
Gmina Sędziszów
Ul. Dworcowa 20
28 – 340 Sędziszów
II. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż znaków drogowych na terenie Gminy Sędziszów zgodnie
z załączonymi Projektami Stałej Organizacji Ruchu gdzie przedstawiony jest opis znaków ich lokalizacja.
Ilości:
Zakup nowych znaków wraz z słupkami 174szt
Zakup nowych progów zwalniających o długości 5m 4szt
- Element środkowy progu 900x500x50mm (dł/szer/wys)
- Zakończenie progu 900x280x50mm
Demontaż znaków (część do ponownego montażu reszta do zwrotu) 104szt
Demontaż progów zwalniających do przekazania inwestorowi 4szt
Montaż znaków wcześniej zdemontowanych 49szt
Przestawienie znaków w inna lokalizacje 90szt
termin wykonania zamówienia: do końca maja 2020,
a) okres gwarancji: zgodnie z przewidywaniami producenta oznakowania,
b) warunki płatności: 14 dni od daty wpływu faktury do urzędu wraz z protokołem odbioru,
III. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 10 luty 2020 w formie:
pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Urząd Miejski
Ul. Dworcowa 20
28 – 340 Sędziszów
Sekretariat I piętro pokój 22
IV. Nazwa i adres WYKONAWCY
NAZWA: ...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
ADRES: .............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
NIP: ....................................................................................................................................................................
NR RACHUNKU BANKOWEGO: ..................................................................................................................
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
Cenę netto: ................................................................ zł
Podatek VAT: ........................................................... zł
Cenę brutto: .............................................................. zł
Słownie brutto: .......................................................................................................... zł

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
przy odbiorze ilość znaków oraz lokalizacja będzie weryfikowana na podstawie projektów organizacji
ruchu.
3. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
1) Projekty organizacji ruchu w ilości 27szt
2) Zestawienie znaków
3) Kosztorys ofertowy przedstawiający ceny jednostkowe

dnia ..................................................
................................................................
podpis osoby uprawnionej
(pieczęć)
(pieczęć wykonawcy)

