
 

 

 

 

 

OFERTA CENOWA 

 
Uwaga:  

1. Do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o 

zamówieniach publicznych.  

2. Tryb postępowania: ogłoszenie o zapytaniu ofertowym.  

3. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza 30 000 euro. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub rozszerzenia zakresu prac będących 

przedmiotem zapytania o 20%  

5. Rozliczenia finansowe dokonywane będą w oparciu o rzeczywisty zakres wykonanych prac 

wykazany w kopiach wydruków paragonów fiskalnych oraz stawkę procentową podaną w 

niniejszej odpowiedzi na zapytanie. 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 

o podanie ceny wykonania zamówienia publicznego o wartości do 30000 euro polegającego na  

„Sprzedaży biletów wstępu do Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Św. Krzyżu, wydawnictw i materiałów 

edukacyjnych w okresie od dnia 02.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. 

Nazwa firmy lub imię i nazwisko oferenta:  

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

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

Adres firmy oferenta lub adres oferenta:  

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

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

Nazwisko i imię przedstawiciela firmy/oferenta uprawnionego do złożenia oferty : 

 

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

 

....................................................................................................................................................... 
1. Z tytułu sprzedaży biletów będę naliczał prowizję w wysokości: 

 

…………………………………..% (słownie: …………………………………………………….%)  

od wartości faktycznie sprzedanych biletów wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, co 

stanowi  

cenę  brutto ……..…..   złotych ** (słownie: ……………….złotych …………..groszy) od sprzedaży  

biletów o wartości 100  (sto) złotych (jednostka rozliczeniowa przyjęta na potrzeby  ustalenia ceny 

oferty) 

**cenę należy wskazać w złotych polskich , z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, przy 

czym podanie wartości 0,00 zł w formularzu ofertowym nie wyczerpuje wymogu podania ceny.  

 

 

 

UZ-443-28/14/jk Termin złożenia odpowiedzi na zapytanie: do 28.11.2014 r. 

 



2. Z tytułu sprzedaży wydawnictw, pamiątek i materiałów  będę naliczał prowizję wysokości: 

…………………………………% (słownie:………………………………………………………...%) 

wartości faktycznie sprzedanych wydawnictw i materiałów edukacyjnych co stanowi  

cenę  brutto ……..…..   złotych ** (słownie: ……………….złotych …………..groszy ) od sprzedaży  

wydawnictw o wartości 100  (sto) złotych (jednostka rozliczeniowa przyjęta na potrzeby  ustalenia 

ceny oferty) 

**cenę należy wskazać w złotych polskich, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku , przy 

czym podanie wartości 0,00 zł w formularzu ofertowym nie wyczerpuje wymogu podania ceny.  

 

    (miejscowość, data)                                                                                            (podpis i pieczęć oferenta) 


