
Operacja PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach
ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego
„Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i
flory wodnej” objętego osią priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków
krajowych oraz Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa o dofinansowanie z dnia 13.07.2011 r. Nr 00002-61721-
OR1400003/10/11.

Załącznik nr 3 do SIWZ

Nr sprawy: DYR.Zam.Publ.-2/13

FORMULARZ CENOWY

Ja niżej podpisany(a),....................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz …………………………………………………………………..

.......................................................................................................................................................
Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
dostawę nadajników telemetrii akustycznej w ramach Operacji PT. „Monitoring efektów wdrażania „Planu
zagospodarowania zasobami węgorza w Polsce” realizowany w ramach ogólnoświatowego projektu odbudowy i ochrony
węgorza europejskiego Anguilla anguilla (L.), Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i
nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”, środka 3.2 „Ochrona i rozwój fauny i flory wodnej” objętego osią
priorytetową 3. „Środki służące wspólnemu interesowi”, z pomocy pochodzącej z publicznych środków krajowych oraz
Europejskiego Funduszu Rybackiego. Umowa o dofinansowanie z dnia 13.07.2011 r. Nr 00002-61721-OR1400003/10/11.
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że oferujemy realizację zamówienia zgodnie z poniższą ceną:

Lp.
Nazwa przedmiotu
zamówienia

Cena jedn.
netto, PLN

Ilość,
szt

Wartość netto
w PLN

Stawka
VAT %

Kwota
VAT, PLN

Wartość brutto w
PLN z VAT

1.
Kodowany nadajnik
akustyczny o
częstotliwości 69 kHz

73

2.
Kodowany nadajnik
akustyczny o
częstotliwości 69 kHz z
sensorem głębokości

30

3.
Nadajnik akustyczny
69 kHz do testowania
zasięgu odbiorników

1

OGÓŁEM: X X X

Wartość OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ.

   Razem: wartość brutto………………………………… PLN

    słownie: (……………………………………………..……………………………………………………….………..)

_________________________data________________                             _________________________________________________
Miejscowość /pieczątki imienne lub podpisy czytelne osób uprawnionych

                                                                                                               do występowania w obrocie prawnym, reprezentowania
                            Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu/

Pieczęć firmowa Wykonawcy

Pieczęć firmowa Wykonawcy


