
Załącznik nr 3 „ZP30” 

do Regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych w Agencji Rozwoju 
Regionalnego „MARR” S.A. w Mielcu 

ZP/ZINT/4/2019                                                  OFERTA 

Przedmiot zamówienia Dostawa gazu płynnego propan techniczny i dzierżawa 2 
szt. zbiorników  o pojemności wodnej  4850 l  każdy dla 
wielofunkcyjnej hali usługowej z częścią administracyjno-
socjalną - Mielecki Park Przemysłowy Obszar C. 

Zamawiający Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A., ul. Chopina 
18, 39-300 Mielec 

Nazwa Wykonawcy oraz adres, NIP  

 

 

Adres do korespondencji oraz telefon i 
faks 

 

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

 

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

Cena ofertowa jednostkowa                      
za gaz płynny propan        (1 litr)                                         
w zł netto (cyfrowo i słownie): 

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

Cena ofertowa jednostkowa                      
za gaz płynny propan        (1 litr)                                     
w zł brutto (cyfrowo i słownie): 

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

Cena ofertowa za gaz płynny propan        
(25 000 litrów) wskaźnik przeliczeniowy 
0,54kg gazu=1lgazu                                      
w zł netto (cyfrowo i słownie): 

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

Cena ofertowa za gaz płynny propan        
(25 000 litrów) wskaźnik przeliczeniowy 
0,54kg gazu=1lgazu                                      
w zł brutto (cyfrowo i słownie): 

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

Cena ofertowa za dzierżawę i dostawę     
2 szt. zbiorników z osprzętem o 
pojemności wodnej 4850 l każdy   na czas 
realizacji umowy                                           
w zł netto (cyfrowo i słownie): 

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

Cena ofertowa za dzierżawę i dostawę     
2 szt. zbiorników z osprzętem o 
pojemności wodnej 4850 l każdy   na czas 
realizacji umowy                                           

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



w zł brutto (cyfrowo i słownie): 

Cena ofertowa za całość zamówienia w zł 
netto (cyfrowo i słownie): 

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

Cena ofertowa za całość zamówienia w zł 
brutto (cyfrowo i słownie): 

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

Inne kryteria oceny ofert, jeżeli występują 

 

 

 

 

Termin wykonania zamówienia  

.................................................................................................. 

Inne istotne warunki zamówienia (np. 
okres gwarancji, warunki płatności) 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Zobowiązania Wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego 
żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

2. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami 
Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym. 

3. Oświadczamy, że wzór umowy stanowiący załącznik do zapytania ofertowego został przez 
nas zaakceptowany. 

4. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na adres: 

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

 tel.: ………………………………………………………………….., faks: …………………………….,……………………….  

e-mail: ………………………………………………………………. 

Miejscowość i data: …………………………………………………………  

 

 

……………………………………………. 

(podpis osoby lub osób upoważnionych do występowania w imieniu wykonawcy) 

 


