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                                                                                                                              Załącznik  nr 1 do zapytania cenowego    

                                                                                                                                                                                                        DZ.26.02.2023.AM z dnia 08.03.2023r. 
 

Nazwa Wykonawcy …................................................................................................ 

Adres /siedziba/:.......................................................................................................... 

Numer  telefonu ………………………….......…………. 

Numer REGON ………………..……………………………  

NIP: …………………….…………………………………….… 

e-mail: …………………………………………………………. 

osoba do kontaktu …………….…………………………… numer telefonu ……………………………… 

 
Zakład Usług Komunalnych  
w Radomiu 
ul. Sucha 15 
26-600 Radom 

 
 

Formularz ofertowy 
 

dla zapytania cenowego znak sprawy: DZ.26.02.2023.AM 
 

W nawiązaniu do zapytania cenowego oferujemy „Dostawę drzew i krzewów” 

zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w zapytaniu cenowym, oraz na warunkach 

przedstawionych we wzorze umowy, za cenę ofertową brutto  

w wysokości:…………………………………………………………………………………….…………………. 

złotych.(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……)  

 

I. Drzewa 

 
L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska Ilość/ 

sztuk 
Wielkość Cena 

jednostkow
a netto 

Łączna 
cena netto 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Jarząb pospolity Odm. Pendula 
4 

minimalny obwód pnia na 

wys. 1 m:10cm 

  

2. Jarząb pospolity Sorbus intermedia 
4 

minimalny obwód pnia na 

wys. 1 m:10cm 

  

3. Robinia akacjowa Umbraculifera 
10 

minimalny obwód pnia na 

wys. 1 m:10cm 

  

4. Lipa drobnolistna Tilia cordata 21 
minimalny obwód pnia na 

wys.1 m:12 cm 
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5. Magnolia 

pospolita 

Magnolia 

Officinalis 
1 

minimalny obwód pnia na 

wys. 1 m:10cm 

  

6. Grab kolumnowy  Carpinus betulus  10 
minimalny obwód pnia na 

wys. 1 m:12cm 

  

7. Kasztanowiec 

zwyczajny 

Aesculus 

hippocastanum 
8 

minimalny obwód pnia na 

wys. 1 m:10cm 

  

8. Klon jawor Acer 

pseudolpatanus 
5 

minimalny obwód pnia na 

wys. 1 m:12cm 

  

9. Jesion wyniosły Fraxinus 

excelsior 
10 

minimalny obwód pnia na 

wys. 1 m:12cm 

  

10. Jabłoń niska tzw. 

rajska 

Malus Pumila 
2 

minimalny obwód pnia na 

wys. 1 m:10cm 

  

11. Wierzba płacząca Salix babylonica 
5 

minimalny obwód pnia na 

wys. 1 m:12cm 

  

 II. KRZEWY   

12 Irga błyszcząca Cotoneaster 

lucidus 
60 

Minimalna wysokość 0,5 m 

pojemnik C2 

  

Łączna cena netto (suma pozycji z kolumny 7)  

Stawka podatki VAT (%)  

Łączna cena ofertowa brutto  

Słownie: 

 

1. Oświadczam, że zapoznałem/am się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę 
do niego zastrzeżeń.  
 
2.Potwierdzam termin realizacji zamówienia w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy. 

3. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym oraz zawarcie umowy 
wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania cenowego, znak sprawy: 
DZ.26.02.2023.AM  z dnia 08.03.2023r.  

4. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy                   
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu 
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835) 

                          
Miejscowość…………………………dnia …………….……       ……………………………………………………….. 

Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej, 
pieczątka wykonawcy 

 

 

 


