
 

    ………………………………………. 
(miejscowość, data) 

……………………………………… 
    (pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)                   
                    
 

                                                                                  ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH 
                                                                                                z siedzibą w WĘGLIŃCU  

przy ul. Partyzantów 8 
TEL. 075-7712117 
FAX 075-7712852 

E- MAIL  zwik@post.pl 
     (tel, fax, e- mail) 

 

OFERTA 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:   

„Zakup i dostawa wodomierzy na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych 
w Węglińcu w roku 2017“ 

nr  postepowania ZUK/02.4-8/WZp/02/2017.K  

 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia, za kwotę: 

Cena netto …………………słownie (…………………………………………………………….) 
Cena brutto ……………….. słownie (…………………………………………………………….) 

 

Zgodnie z wyszczególnieniem kosztów poszczególnych elementów składowych oferty: 

1.Wodomierz Ø 15 w kl. R-100 mokrobieżny + kpl złączek wodomierzowych z uszczelkami        

       20 szt. 

        cena netto. ………………… słownie (…………………………………………………….)  

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

2. Wodomierz Ø 15 w kl. R-100 suchobieżny + kpl złączek wodomierzowych z uszczelkami    

20 szt. 

cena netto. ………………… słownie (…………………………………………………….)  

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

3. Wodomierz Ø 15 w kl. R-160 suchobieżny + kpl złączek wodomierzowych z uszczelkami    

20 szt. 

cena netto. ………………… słownie (…………………………………………………….)  

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

4. Wodomierz Ø 20 w kl R-100.  mokrobieżny + kpl złączek wodomierzowych z uszczelkami  

300 szt 

       cena netto. ………………… słownie (…………………………………………………….)  

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

5. Wodomierz Ø 20 w kl R-100.  suchobieżnyy + kpl złączek wodomierzowych z uszczelkami           

50 szt. 

     cena netto. ………………… słownie (…………………………………………………….)  

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

6. Wodomierz Ø 20 w kl R-160.  suchobieżnyy + kpl złączek wodomierzowych z uszczelkami     

50 szt 

 cena netto. ………………… słownie (…………………………………………………….)  

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

7. Wodomierz Ø 25 w kl. R-100 mokrobieżny + kpl złączek wodomierzowych z uszczelkami       

     5 szt. 

    cena netto. ………………… słownie (…………………………………………………….)  

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

8. Wodomierz Ø 25 w kl. R-100 suchobieżny + kpl złączek wodomierzowych z uszczelkami       



     5 szt. 

    cena netto. ………………… słownie (…………………………………………………….)  

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

9. Wodomierz Ø 25 w kl. R-160 suchobieżny + kpl złączek wodomierzowych z uszczelkami       

     5 szt. 

    cena netto. ………………… słownie (…………………………………………………….)  

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

      10. Wodomierz Ø 32 w kl. R-100 suchobieżny+ kpl złączek wodomierzowych z uszczelkami 

           szt. 2 szt.      

    cena netto. ………………… słownie (…………………………………………………….)  

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

11. Wodomierz Ø 40 w kl. R-100 suchobieżny + kpl złączek wodomierzowych z uszczelkami 

      1 szt.       

     cena netto. ………………… słownie (…………………………………………………….)  

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

     12. Plomby zatrzaskowe numerowane DN 15                        szt. 200 

     cena netto. ………………… słownie (…………………………………………………….)  

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

     13. Plomby zatrzaskowe numerowane DN 20                        szt. 500 

     cena netto. ………………… słownie (…………………………………………………….)  

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

 

 

14.Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do określonym z zaproszeniu.  

15.Oświadczam , że zawarte w „Zaproszeniu do złożenia oferty” warunki akceptuję i zobowiązuję      

się,  w przypadku  przyjęcia  mojej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach.  

    

 
 ………………………………. 
 (podpis upoważnionego przedstawiciela Oferent 


