FORMULAR Z

OFERTOWY

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Lukman Multimedia sp. z o.o.
ul. Wilczyńskiego 27, 21-400 Łuków
NIP: 825-213-41-29, REGON: 060530228, KRS: 0000432749
tel. + 48 25 798 72 78
fax + 48 25 798 72 78

2. DANE OFERENTA:

1) Nazwa ………………………….
………………………….
2) Adres
. ..………………………
..………………………...
3) Tel. Fax. ………………………….
4) NIP
………………………….
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08 Lutego 2012 r. w sprawie
Zamówienia usługi polegającej na „Budowa radiowej sieci internetowej na obszarach podlegających
wykluczeniu cyfrowemu we wschodniej części powiatu łukowskiego"”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach projektu/działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na
etapie "ostatniej mili" Zakup, montaż i uruchomienie radiolinii.

, zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zadanie za następującą cenę:
netto

-

................................. zł,

podatek VAT w kwocie

-

................................. zł,

brutto

-

..................................zł,

słownie cena brutto: …………………………………………………........................
………………………

……………………………………………………………………………
Termin realizacji zamówienia: do 15-03-2012r.
Załączniki:
Wypis z rejestru przedsiębiorców

..........................................................
.....
miejscowość i data

...............................................................
/podpis i imienna pieczęć oferenta lub
upoważnionego przedstawiciela
oferenta/

FORMULAR Z

OFERTOWY

1. DANE ZAMAWIAJĄCEGO:
Lukman Multimedia sp. z o.o.
ul. Wilczyńskiego 27, 21-400 Łuków
NIP: 825-213-41-29, REGON: 060530228, KRS: 0000432749
tel. + 48 25 798 72 78
fax + 48 25 798 72 78

2. DANE OFERENTA:

5) Nazwa ………………………….
………………………….
6) Adres
. ..………………………
..………………………...
7) Tel. Fax. ………………………….
8) NIP
………………………….
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 08 Lutego 2012 r. w sprawie
Zamówienia usługi polegającej na „Budowa radiowej sieci internetowej na obszarach podlegających
wykluczeniu cyfrowemu we wschodniej części powiatu łukowskiego"”, współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach projektu/działania 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na
etapie "ostatniej mili" Zakup zestawów klienckich.

, zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zadanie za następującą cenę:
netto

-

................................. zł,

podatek VAT w kwocie

-

................................. zł,

brutto

-

..................................zł,

słownie cena brutto: …………………………………………………........................
………………………

……………………………………………………………………………
Termin realizacji zamówienia: do 15-03-2012r.
Załączniki:
Wypis z rejestru przedsiębiorców

..........................................................
.....
miejscowość i data

...............................................................
/podpis i imienna pieczęć oferenta lub
upoważnionego przedstawiciela
oferenta/

