
Znak sprawy: EZ-ZR-10/2022       

 

Formularz ofertowy 
Dostawa  

(nazwa rodzaju zamówienia)  

I. Nazwa i adres Zamawiającego 
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 

ul. Okrzei 6 

73-110 Stargard   NIP 854-001-15-20 

II. Opis przedmiotu zamówienia:  

Dostawa materiału roślinnego wiosennego, letniego, jesiennego  zgodnie z załącznikiem  

nr 1.   
a)Termin  realizacji  zamówienia:   

materiał wiosenny  od 11 do 15.04.2022 r.,  

materiał letni od 23 do 27.05.2022 r.,  

materiał jesienny  od 24 do 27.10.2022 r. 

b) okres gwarancji: ………………….. 

c) warunki płatności: przelewem do 30 dni od daty otrzymania faktury 

d) transport: dostawcy 

III. Forma złożenia oferty: 

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć w terminie do dnia 23.02.2022 r. do godz. 10.00 

w formie*: 

• Pisemnej (osobiście, listownie) na adres: j.w, lub 

• W wersji elektronicznej na e-mail: oferty@mpgk.stargard.pl 
IV. Nazwa i adres Wykonawcy; ……………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

NIP: ……………...............  tel. …………………, email……………………………………. 

Oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

- …………………………………… netto 

- …………………………………… podatek VAT 

- …………………………………… brutto 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia  i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

3. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącego integralną część 

oferty jest: 

- wykaz cen jednostkowych materiału wyszczególnionego w załączniku 1 

UWAGA: 

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty, której cena będzie najniższa 

Informacji udziela Tomasz Zaręba tel. 519546933 

W sprawach technicznych Andrzej Synoś tel. 519546959 

 

 

 

 

………………………….., dnia ………………….  …………………...……………….  
Podpis osoby upoważnionej 

* nie potrzebne skreśli 

 

 

 



 

 

Załącznik 1 

 

Materiał roślinny doniczkowany 

 

    

Lp. Nazwa jm Ilość Cena  

jednostkowa 

netto 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

1 Bratki  -  (kolor żółty) szt. 300    

2 Szałwia: kwiat koloru 

czerwonego  

szt. 100    

3 Starzec szt. 30    

4 Begonia zwykła (kwiat  i liść 

czerwony) 

szt. 50    

5 Pelargonia zwykła  (kolor 

czerwony) 

szt. 15    

6 Pelargonia  pnąca    (kolor 

czerwony, kwiat pojedynczy) 

szt. 150    

7 Kocanka  (kolor liści siwy) szt. 25    

8 Chryzantemy drobnokwiatowe 

żółte (doniczkowe)  

szt. 35    

9 Chryzantemy drobnokwiatowe  

czerwone (doniczkowe)  

szt. 38    

10 Chryzantemy drobnokwiatowe  

białe (doniczkowe)  

szt. 40    

11 Chryzantemy wielkokwiatowe 

kolor biały (doniczkowe)  

szt. 5    

                                             


