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FORMULARZ OFERTOWY 

– na wykonanie dostawy / usługi której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro – 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego: 

Gmina Cisna, 38-607 Cisna, NIP: 688-12-44-690, REGON: 370440011 

2. Opis przedmiotu zamówienia: wykonanie oznaczeń parametrów wody 

w zakresie monitoringu kontrolnego oraz przeglądowego na ujęciach 

wód powierzchniowych (monitoring kontrolny: barwa, mętność, odczyn, 

przewodność elektryczna właściwa w 25oC, zapach, smak, amoniak, 

azotany, azotyny, chlor wolny, bakterie grupy coli, escherichia coli, 

enterokoki, clostridium perfringens łącznie ze sporami, ogólna liczba 

bakterii w 37°C; monitoring przeglądowy: arsen, bor, sód, benzo(a)piren, 

benzeno(b)fluoranten, benzeno(k)fluoranten, benzeno(g,h,i)perylen, 

indeno(1,2,3-cd)piren, ∑WWA, trichlorometan, bromodichlorometan, 

dibromochlorometan, tribromometan, ∑trichloroetenu i tetrachloroetenu, 

1,2-dichloroetan, chloroform, ∑THM, γ-HCH, α-HCH, β-HCH, δ-HCH, 

heptachlor, epoksyd heptachloru trans, aldryna, dieldryna, endryna, 

nitrofen, o,p’-DDT, p,p’-DDT, o,p’-DDE, p,p’-DDE, metoksychlor, α–

endosulfan, β-endosulfan, siarczan endosulfanu, penkonazol, 

chinoksyfen, ∑pestycydów, chrom, nikiel, miedź, selen, antymon, kadm, 

ołów, fluorki, ogólny węgiel organiczny, bakterie grupy coli, escherichia 

coli, clostridium perfringens łącznie ze sporami, paciorkowce kałowe, 

ogólna liczba bakterii w 22°C, barwa, mętność, odczyn, przewodność 

elektryczna właściwa w 25oC, zapach, jon amonowy, azotany, azotyny, 

mangan, żelazo, chlorki, cyjanki, siarczany, utlenialność, glin, rtęć) 

i podziemnych (monitoring kontrolny: barwa, mętność, odczyn, 

przewodność elektryczna właściwa w 25oC, zapach, smak, amoniak, 

azotany, azotyny, bakterie grupy coli, escherichia coli, enterokoki, 

clostridium perfringens łącznie ze sporami, ogólna liczba bakterii 

w 37°C; monitoring przeglądowy: arsen, bor, sód, benzo(a)piren, 



benzeno(b)fluoranten, benzeno(k)fluoranten, benzeno(g,h,i)perylen, 

indeno(1,2,3-cd)piren, ∑WWA, trichlorometan, dibromochlorometan, 

tribromometan, ∑trichloroetenu i tetrachloroetenu, 1,2-dichloroetan, 

∑THM, γ-HCH, α-HCH, β-HCH, δ-HCH, heptachlor, epoksyd heptachloru 

trans, aldryna, dieldryna, endryna, nitrofen, o,p’-DDT, p,p’-DDT, o,p’-DDE, 

p,p’-DDE, metoksychlor, α–endosulfan, β-endosulfan, siarczan 

endosulfanu, penkonazol, chinoksyfen, ∑pestycydów, chrom, nikiel, 

miedź, selen, antymon, kadm, ołów, fluorki, ogólny węgiel organiczny, 

bakterie grupy coli, escherichia coli, clostridium perfringens łącznie ze 

sporami, paciorkowce kałowe, ogólna liczba bakterii w 22°C, barwa, 

mętność, odczyn, przewodność elektryczna właściwa w 25oC, zapach, 

jon amonowy, azotany, azotyny, mangan, żelazo, chlorki, cyjanki, 

siarczany, utlenialność, glin, rtęć) zarządzanych przez Gminę Cisna. 

a. termin wykonania zamówienia: 31.12.2016r. 

b. okres gwarancji: nie dotyczy, 

c. warunki płatności: 14 dni od otrzymania faktury. 

 

Ze szczegółami przedmiotu zamówienia zapoznać się można w Urzędzie Gminy 

w Cisnej w pokoju 13 w godzinach pracy urzędu. 

Ceny jednostkowe poszczególnych oznaczeń laboratoryjnych oraz koszty 

związane z wykonaniem zamówienia (opracowanie wyników, pobór i transport 

próbek itp.) należy przedstawić w załączeniu do oferty. 

3. Forma złożenia oferty 

Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 15.02.2016r. do 

godz. 10:00 w formie: 

- pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Gminy w Cisnej, 

38-607 Cisna 49, 

- faxem na numer: 13 4686354, 

- poprzez e-mail na adres: ugcisna@pro.onet.pl. 

4. Nazwa i adres wykonawcy 

Nazwa:             

Adres:             

NIP:             

Nr rachunku bankowego:          



a. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 

Cenę netto:          zł 

Podatek VAT:          zł (%) 

Cenę brutto:          zł 

b. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie 

wnoszę do niego zastrzeżeń 

c. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną 

część oferty są: 

1)            

2)            

3)            

4)            

 

 

  , dnia    

 

      

podpis osoby uprawnionej 

 


