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……………………………………. 
(miejscowość, data) 

……………………………………… 
    (pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)                                       

…………………………………. 
………………………………… 
………………………………… 

(nazwa i adres zamawiającego) 
 

OFERTA 

 
Odpowiadając na zaproszenie do złoŜenia oferty cenowej na zadanie pn.:   

„Obsługa imprez plenerowych organizowanych w Gminie Węgliniec”, 
(określona szczegółowo w „Zaproszeniu do złoŜenia oferty”) 

 
 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 
zamówienia:  
 - zadanie nr 1: za kwotę …………………….zł brutto 
(słownie:………………………………), w tym podatek VAT w kwocie ………………….zł 
(słownie:……………………………….). 

 
- Zadanie nr 1 – Wynajem sceny z zapleczem dla artystów, oświetleniem i nagłośnieniem, 
zabezpieczeniem sceny i terenu imprezy z gwarancją wyłączności na usługi cateringowe. 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 
zamówienia: 
- zadanie nr 2: za kwotę …………………….zł brutto 
(słownie:………………………………), w tym podatek VAT w kwocie ………………….zł 
(słownie:……………………………….). 
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1. 
„Noc Świętojańska”  

Miejsce realizacji: Stary Węgliniec,                 
ul. Stawowa (obok Stawu Tartacznego),  
Termin realizacji : 26.06.2010 - 27.06.2010r. 

  

2. „Jagodowe Lato” 
Miejsce realizacji: Ruszów (ul.ŁuŜycka),  
Termin realizacji: 03.07.2010 – 04.07.2010r. 

  

3. „Święto Grzybów”  
Miejsce realizacji: Węgliniec (przy Parku 
Miejskim), Plac  Wolności 1 
Termin realizacji: 11.09.2010 -12.09.2010r. 

  

 
RAZEM: 
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- Zadanie nr 2 – Wynajem sceny z zapleczem dla artystów, oświetleniem i nagłośnieniem, 
zabezpieczeniem sceny i terenu imprezy bez gwarancji wyłączności na usługi cateringowe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Oferuję Zamawiającemu za wyłączność wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z 
wymogami opisu przedmiotu zamówienia: 
- zadanie nr 3: kwotę …………………….zł brutto (słownie:………………………………), 
w tym podatek VAT w kwocie ………………….zł (słownie:……………………………….). 

 
- Zadanie nr 3 – Wyłączność w zakresie wykonania usług cateringowych podczas imprez 
plenerowych bez wynajmu sceny z zapleczem dla artystów, oświetlenia i nagłośnienia, zabezpieczenia 
sceny i terenu imprezy”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Zobowiązuję się do wykonania zamówienia w terminie do ………………………….. 
3. Oświadczam , Ŝe zawarte w „Zaproszeniu do złoŜenia oferty” warunki akceptuję i 

zobowiązuję się,  w przypadku  przyjęcia  mojej oferty do zawarcia umowy na w/w 
warunkach. 

4. Oświadczam, iŜ posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia. 

5. Załącznikami do oferty są: 
         …………………………………… 
         …………………………………… 
         ……………………………………                                                                                      

                     ……………………………….. 
  ( podpis upowaŜnionego 

 przedstawiciela wykonawcy) 
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