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Załącznik nr 2 do SIWZ z dnia 12 lipca 2012 r. 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 Nazwa i siedziba oferenta:  

 

 

 

 
Do :  Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków 
 Sekretariat PTOP 
 ul. Ciepła 17, 15-471 Białystok 

 
Zakup koników polskich - 2012 

 
 
1. Oferujemy dostawę konia: płeć klacz………………………… 
urodzona.……………………….., nr paszportu ………..….……….……………,  
nr licencji……………….… za cenę oferty 
brutto:……………………………………….PLN, 
słownie:............................................................................................................................PLN brutto. 
 
2. Oferujemy dostawę konia: płeć klacz……………………….. 
urodzona.……………………….., nr paszportu ………..….……….……………,  
nr licencji……………….… za cenę oferty 
brutto:……………………………………….PLN, 
słownie:............................................................................................................................PLN brutto. 
 
3. Oferujemy dostawę konia: płeć klacz……………………….. 
urodzona.……………………….., nr paszportu ………..….……….……………,  
nr licencji……………….… za cenę oferty 
brutto:……………………………………….PLN, 
słownie:............................................................................................................................PLN brutto. 
 
4. Oferujemy dostawę konia: płeć klacz………………………… 
urodzona.……………………….., nr paszportu ………..….……….……………,  
nr licencji……………….… za cenę oferty 
brutto:……………………………………….PLN, 
słownie:............................................................................................................................PLN brutto. 
 
5. Oferujemy dostawę konia: płeć klacz………………………… 
urodzona.……………………….., nr paszportu ………..….……….……………,  
nr licencji……………….… za cenę oferty 
brutto:……………………………………….PLN, 
słownie:............................................................................................................................PLN brutto. 
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6. Oferujemy dostawę konia: płeć klacz………………………. 
urodzona.……………………….., nr paszportu ………..….……….……………,  
nr licencji……………….… za cenę oferty 
brutto:……………………………………….PLN, 
słownie:............................................................................................................................PLN brutto. 
 
7. Oferujemy dostawę konia: płeć klacz………………………. 
urodzona.……………………….., nr paszportu ………..….……….……………,  
nr licencji……………….… za cenę oferty 
brutto:……………………………………….PLN, 
słownie:............................................................................................................................PLN brutto. 
 
8. Oferujemy dostawę konia: płeć klacz:……………………….. 
urodzona.……………………….., nr paszportu ………..….……….……………,  
nr licencji……………….… za cenę oferty 
brutto:……………………………………….PLN, 
słownie:............................................................................................................................PLN brutto. 
 
9. Oferujemy dostawę konia: płeć klacz:………………………… 
urodzona.……………………….., nr paszportu ………..….……….……………,  
nr licencji……………….… za cenę oferty 
brutto:……………………………………….PLN, 
słownie:............................................................................................................................PLN brutto. 
 
10. Oferujemy dostawę konia: płeć ogier:…………………………, 
urodzony.……………………….., nr paszportu ………..…….…………………,  
nr licencji ……………... za cenę oferty 
brutto:… ..…………………….………….PLN, 
słownie:.............................................................................................................................PLN brutto. 
 
11. Oferujemy dostawę konia: płeć ogier:………………………..,  
urodzony.……………………….., nr paszportu ………..…….…………………,  
nr licencji ……………... za cenę oferty 
brutto:… ..…………………….………….PLN, 
słownie:.............................................................................................................................PLN brutto. 
 
 

12. Oświadczamy, iŜ kwoty te uwzględniającą wszystkie wymogi zawarte w załączniku nr 1  do 
SIWZ. 

13. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się ze SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz 
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

14. Oświadczamy, Ŝe czujemy się związanych niniejszą ofertą przez 30 dni. 
15. Oświadczamy, Ŝe spełniamy warunki określone SIWZ w punkcie 6.1. 

 

................................, dn. .............................................. 2012 r. ......................................................... 

miejscowość   data                podpis upowaŜnionego przedstawiciela oferenta 


