
ZAŁĄCZNIKI

W§kazane ponizei zal.pzniLi nlają §harąi.ter poglądo§,], .rr zakresje infonrracji iakie powinn],
Zawicreć Nalomiast nie 0,la olrowiąrru- ab_v do]Qmcnt], dót:,ęzas,ę klląd konkurencyjnoścr b\I\
skladane na t},ch wzorach.

Załączrrik nr l - wzÓI zapyt nia olertowego

\11z|,.1 i adres ale/.hll1

o pruedsLil|j( ie Ufer§ fir|

il(ZYLżElq Di.r ąAł9futirw hł 7lłnł|źtłTt1
ąlqpi§ pvJdlniofu zalnó$,ienia

i#b0il iiTl7 - liu tr Oa-ł' ŃC Lq
|}?ł..i,ł9Ł |L*f NAĄ,i t+DlLtw,;E7 aD lu ,,1,o r*

Ń|*,llżtl ńOtliat (k

]

LvDll9ON uL, luOOi2Era+
.1a0 !aŁO6ś JEó

Ddlt kl€hla ką. yj ne ząmtĄ,idi ą.:ego

Termjn skhd"nirr ofel1

Ternxn sk]idania ofeń uplr§l) \} dnill

!]4ry4!4qiza!9j1!!]]!
os{.rtec/l\ lożlj§.!
upl]$3 t! dniu

do z] alccp{o*anix ]cnnill rcalizacjj 4lnó\\jenill
dzieli

"4J t)1



h) of'ertę na]ezy ZłoZyć w]

j) Ałceptolrahe lo nY sl(llr]anja ol'crL'6:

,,,/l^,^nl ol.nI po§,1,1,,,,\,cr, co,]r -,"cJ

dalle idcnl:fiktjące olcrelnlr (n.7!1ę j adrcs),

opis ni§ia.aiącY do !aram€&ó$, B1 szczególnionych § zapytaniu olenorłlnr ' 1opls przedriiolu

zamó§ieńa).

{ar1ość ofcrl! ncilo/bnrl1o, § ar,lość podalku VAT.
\}a,lość ofeĄ nelto.

telńn realia§ji żanó\YieŃ.l,

lcmin \yażności olcr(},
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