
EZ-ZR-63-2021 
FORMULARZ  OFERTOWY 

 
Przedmiot oferty: Dostawa materiałów wodociągowych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki 
Komunalnej w Stargardzie. 
Zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z  o.o., 73 - 110 Stargard  
                          ul. Okrzei nr 6., tel. 91 577-12-74,  fax. 91 577-21-28, e-mail  sekretariat@mpgk.stargard.pl, 
I. Dane dotyczące Wykonawcy: 
Nazwa ........................................................................................................................................................................ 
Adres ........................................................................................................................................................................ 
Nr tel. ............................................            faks .......................................    e-mail ………………………………... 
NIP ..............................................................            REGON .................................................................................. 
II. Parametry przedmiotu zamówienia deklarowane przez Wykonawcę: 

L.p Przedmiot zamówienia jm ilość Cena 
jednostkowa  

Wartość zł 
netto  Wartość zł brutto 

1 Skrzynka uliczna do zasuw – żeliwna szt. 150    

2 Uszczelka gumowa do kołnierzy dn80 szt. 100    

3 Uszczelka gumowa do kołnierzy dn100 szt. 100    

4 Uszczelka gumowa do kołnierzy dn150 szt. 100    

5 Trójnik żeliwny kołnierzowy dn 100/80 szt. 5    

6 
Łącznik RK żeliwny z kołnierzem 
zabezpieczającym na pe fi110 

szt. 6    

7 
Łącznik RK żeliwny z kołnierzem 
zabezpieczającym na pe fi160 

szt. 6    

8 Kolano stopowe dn80 szt. 8    

9 Zasuwa dn80 z certyfikatem GSK długa szt. 4    

10 Zasuwa dn80 z certyfikatem GSK krótka szt. 4    

11 Obudowa do zasuwy dn 80 szt. 8    

12 
Hydrant podziemny dn80 Rd 1,25 z 
certyfikatem GSK 

szt. 4    

13 
Hydrant podziemny dn80 Rd 1,00 z 
certyfikatem GSK 

szt. 3    

14 Obudowa teleskopowa dn80 L 85-115 szt. 8    

Razem wartość:      

 
Wartość netto ……………...zł (słownie):  …….......................................................................................................... zł 

+ podatek VAT …………………… zł (słownie):  ……............................................................................................... zł 

CENA brutto ……………zł (słownie):……………………………………………………………….……………………….zł 



III. Forma złożenia oferty: 
Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 16.08.2021 godz. 10:00 w formie*: 
• Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: j.w, lub 
• W wersji elektronicznej na e-mail: oferty@mpgk.stargard.pl    
2. Warunki płatności: przelew: do 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do 
Zamawiającego.   
3. Termin realizacji: sierpień 2021 r. 
 
Osoba upoważniona do kontaktowania się z Zamawiającym:  
 
.........................................................................................................................................tel................................. 
 
adres email: …………………………………………………………………………………………….  

  UWAGA: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, której cena będzie najniższa. 

                                                                                                    

 

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

Pieczęć firmowa Oferenta                                     ( podpisy składających oświadczenia  z pieczątkami imiennymi ) 

 


