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AG.272.1.58.2021       Łęczna, dnia 25.03.2021r. 
 
 
 

MODYFIKACJA ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 
 

„ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY 

STAROSTWA POWIATOWEGO W ŁĘCZNEJ”  

Nr sprawy AG.272.1.58.2021 

Zamawiający Powiat Łęczyński  - Starostwo Powiatowe w Łęcznej, działając w oparciu  
o Rozdział VII pkt.7 Zapytania ofertowego, dokonuje modyfikacji Zapytania ofertowego  
w zakresie Załącznika nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY 
 

1. Zapisy Formularza Ofertowego - przed modyfikacją w brzmieniu było: 

 

Tabela PKT.C 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zakup mebli na potrzeby Starostwa 

Powiatowego w Łęcznej 

oferuję/oferujemy* wykonanie zamówienia za cenę : 

 

brutto ........................................................... zł 

(słownie: ............................................................................................................zł brutto). 

netto........................................................... zł 

podatek VAT ……… %, .......................................................... zł, 

w tym: 

Lp. Przedmiot zamówienia Liczba Cena netto w 

złotych 

Stawka 

VAT w % 

Cena brutto w 

złotych 

1. Szafa 1 szt.    

2.  Biurko 3 szt.    

3. Biurko dostawka 1 szt.    

4. Szafka 3 szt.    

5. Kontenerek 3 szt.    

  

Oferujemy dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie …………. dni od podpisania umowy 
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(Uwaga! Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 21 dni od podpisania umowy) 

 

Długość okresu gwarancji na wszystkie przedmioty zawarte w zamówieniu………………….miesięcy. 

 

Postanowienia zapisów Formularza Ofertowego -  po modyfikacji otrzymuje brzmienie: 
 
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na zakup mebli na potrzeby Starostwa 

Powiatowego w Łęcznej 

oferuję/oferujemy* wykonanie zamówienia za łączną cenę : 

 

brutto ........................................................... zł 

(słownie: ............................................................................................................zł brutto). 

netto........................................................... zł 

podatek VAT ……… %, .......................................................... zł, 

w tym: 

Lp. Przedmiot 

zamówienia 

Liczba Cena 

jednostkowa 

netto w złotych 

Wartość 

netto w 

złotych 

Stawka 

VAT  

w % 

Wartość 

 brutto w 

złotych 

1. Szafa 1 szt.     

2.  Biurko 3 szt.     

3. Biurko dostawka 1 szt.     

4. Szafka 3 szt.     

5. Kontenerek 3 szt.     

Razem       -  

  

Oferujemy dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie …………. dni od podpisania umowy 

(Uwaga! Maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 21 dni od podpisania umowy) 

 

Długość okresu gwarancji na wszystkie przedmioty zawarte w zamówieniu………………….miesięcy. 

 
Pozostałe zapisy Zapytania ofertowego nie ulegają zmianie. 
 
Załączniki: 

1. Formularz ofertowy po modyfikacji 


