Załącznik nr 3

OFERTA
na zakup drewna pochodzącego z wycinki drzew w Parku Strzeleckim
Część I drewno wielkowymiarowe
1. Nazwa (firma)/ nazwisko i imię oraz adres oferenta.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
REGON: ………………
NIP: ………………………..
2. Oferuję zakup drewna wielkowymiarowego w ilości 156,81 m3 pochodzącego
z wycinki w Parku Strzeleckim w cenie brutto : ……………… zł ,
(słownie…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………).
3. Oświadczam, iż:
- zapoznałem/zapoznałam się z warunkami przetargu na sprzedaż drewna i nie wnoszę
zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia,
- zapoznałem się ze stanem ilościowym jakościowych drewna, akceptuje wady widoczne
i ukryte, nie będę z tego tytułu zgłaszał reklamacji,
- odbioru drewna dokonam własnym transportem z miejsca jego składowania oraz
uporządkuję teren po zakończeniu prac.
4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty

są:
a) podpisany wzór umowy;
b) ………………………….,
c) ………………………….,

Miejscowość ............................, dnia .................................... roku.

….........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)

Załącznik nr 3

OFERTA
na zakup drewna pochodzącego z wycinki drzew w Parku Strzeleckim
Część II drewno średniowymiarowe opałowe
1. Nazwa (firma)/ nazwisko i imię oraz adres oferenta.
….......................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
REGON: ………………
NIP: ………………………..
2. Oferuję zakup drewna średniowymiarowego opałowego w ilości 229 mp
pochodzącego z wycinki w Parku Strzeleckim w cenie brutto : ……………… zł ,
(słownie: .……………………………………………………………………………..........
…………………………………………………………………………………………).
3. Oświadczam, iż:
- zapoznałem/zapoznałam się z warunkami przetargu na sprzedaż drewna i nie wnoszę
zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia,
- zapoznałem się ze stanem ilościowym jakościowych drewna, akceptuje wady widoczne
i ukryte, nie będę z tego tytułu zgłaszał reklamacji,
- odbioru drewna dokonam własnym transportem z miejsca jego składowania oraz
uporządkuję teren po zakończeniu prac.

4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
a) podpisany wzór umowy;
b) ………………………….,
c) ………………………….,

Miejscowość ............................, dnia .................................... roku.

….........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta)

