
Załącznik Nr 3

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

    (pieczęć oferenta)
OFERTA

Do  Starostwa Powiatowego w Łęcznej 

ul. Al. Jana Pawła II 95 A, 21-010 Łęczna

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu zamieszczonego na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń na:

„Sprzedaż drewna pochodzącego z drzew wyciętych na nieruchomości  będącej  własnością    Powiatu
Łęczyńskiego”

I. Dane dotyczące 

oferentaNazwa................................................................................................................Siedziba...............................

..............................................................................Nr 

telefonu/faksu................................................................................................nr 

NIP.................................................................................................................nr 

REGON.........................................................................................................nr konta do zwrotu 

wadium .............................................................................. 

II. Oferujemy zakup drewna objętego ogłoszeniem za 

cenę:..................................................................................................

słownie 

brutto: ...................................................................................................................................................................zł

III. Termin realizacji wywozu drewna: do 30.11.2019 r.

III.  Oświadczamy,  iż  dysponujemy  odpowiednią  wiedzą,  umiejętnościami  i  uprawnieniami  oraz  sprzętem
technicznym, które pozwolą nam sprawnie, przy zachowaniu obowiązujących zasad BHP, zrealizować odbiór
drewna objętego przetargiem.
IV. Sprawy formalne:                                                                                             

1. Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  i  sprawdziliśmy  materiały  przetargowe  oraz  przyjmujemy
przekazane dokumenty bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
warunkami w nich zawartymi, przedstawionymi przez Sprzedającego. 
2. Oświadczamy że zapoznaliśmy się z przedmiotem przetargu i miejscem składowania.
3. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do:
1)zawarcia umowy (o treści zgodnej ze wzorem, który otrzymaliśmy razem z Instrukcją dla oferentów) w
terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty;
2) wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia; 
3)  usunięcia  na  własny  koszt  wszelkich  ewentualnych  szkód  powstałych  w  wyniku  odbioru  drewna  z

miejsca składowania
4. Stwierdzamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Do niniejszego formularza oferty dołączamy niżej podane dokumenty:
 …………………………………….

 …………………………………….

 …………………………………….

 …………………………………….

 …………………………………….

                         __________________                                                               
__________________________
                                     (data)                      (podpis)
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