
 

Załącznik Nr 1 

 

FORMULARZ OFERTY 

na wykonanie dostawy / usługi* o wartości netto poniżej wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. € 

 

 

………………………………………… 
(data i miejsce sporządzenia oferty) 

 

 

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

Miasto Limanowa  

ul. Jana Pawła II 9 

34-600 Limanowa 

Sprawę prowadzi Anna Pasionek, Andrzej Łyszczarz tel. 18 337 20 54 wew. 164, 165, mail: 

sekretariat@miasto.limanowa.pl 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 

Oferta na prowadzenie obiektu gastronomicznego, obsługę Miasteczka Ruchu 

Drogowego, prowadzenie wypożyczalni gokartów na terenie części działki 47 obr 5 m. 

Limanowa (Miasteczko Ruchu Drogowego) oraz zorganizowanie i prowadzenia toru do 

gry w paintball na części działek 57, 916 obr 5 m. Limanowa w okresie od 25 czerwca 2018 

roku do 22 września 2018 roku 

III. Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE 

IV. Nazwa i adres Dzierżawcy 

 

………………..…………………………… 

…………………..………………………… 

.……………………………………………. 

…………………………………………….. 
        (pieczęć Wykonawcy) 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: 

Przedmiot Zamówienia Cena netto 

za 1 miesiąc 

Podatek VAT Cena brutto 

za 1 miesiąc 

prowadzenie obiektu gastronomicznego, 

obsługę Miasteczka Ruchu Drogowego, 

prowadzenie wypożyczalni gokartów na 

terenie części działki 47 obr 5 m. Limanowa 

(Miasteczko Ruchu Drogowego) oraz 

zorganizowanie i prowadzenie toru do gry w 

paintballa na części działek 57, 916 obr 5 m. 

Limanowa  

   

1. Oświadczam, że: 

a) Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń. 

b) W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach, w 

miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. 

 

2. Ofertę niniejszą składam na ……. kolejno ponumerowanych stronach. 

 

3. Ofertę należy: 



a) złożyć w formie pisemnej (osobiście, pisemnie listem, mailowo) na Formularzu Oferty do 

dnia 23 kwietnia 2018 r. do godz. 15:00, 

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: 

„Oferta na prowadzenie obiektu gastronomicznego, obsługę Miasteczka Ruchu 

Drogowego, prowadzenie wypożyczalni gokartów na terenie części działki 47 obr 5 m. 

Limanowa (Miasteczko Ruchu Drogowego) oraz zorganizowanie i prowadzenia toru do 

gry w paintballa na części działek 57, 916 obr 5 m. Limanowa w okresie od 25 czerwca 

2018 roku do 22 września 2018 roku” 
4. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są: 

a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 

b) ………………………………………… 

c) ………………………………………… 

 

 

 

*) niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

…………………… dn. ………….    ………………………………… 
         (podpis i pieczęć) 

 

 


