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Wójt Gminy
ffi (32) Ž33_70-40

Uľząd Gminy
B (32) 233-70-12

fax. (32) 233-71"00

www.zbroslawiee.pl

Émôil:
ur:ad@xbroslawĺce.pl

NłP: 645_11_05€85

REGÔN: 00054725$
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KomunalneJ

42-674 Zbĺoslawice
ul. Wolności 89
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Dotyezy: eamlwienĺa urządzeń silowni zewnętłznej

Ulĺ nawiązanĺu do ofert z dnla 31'oT.zB14 ľ. Gľľrina Zbrosławie e uämawia:

1" Vťyeí*|ĺanĺe siedeąe (klatka pĺerslowa} + wyciąg górny *"| szt. s'3s0,$0 zł
netto' monta;ż Ž90 zł netto * warto6ć bľutto x ľ % ľabatem * 6.45í,60 xł

Ż. Orbitrok ollptyczny * 1 set" 3.s9o,00 zĄ montaż 290 uł netto - warto$ć
brutto a 7% rabatern * 3.294,43 zł

3' Wioślare * 1 szt. 2.650,00 zł, monta* 290 zł * wańo*ć brutto e 7%
rabatem * s"363,CI7 zł

Gałkowita vvaľtÖść zaĺmówíenia: 13.tr09,10 zł brutto (slownĺe: trzynaśeÍe tysięey stodziewięl elotyeh đzíesięr groszy}'
Kolorystyka urządzeń: szary+ antracyt
MleJsce dostawy i montaźu:
Świętoszowĺce ul. Mikutezycka (teľsn plaeu zabaw za pľzedsekolem)
Telefon kontaktowy;
soltys Krzysztof Kowolik tęl. 3Ž 233 ôB 69, 78B 341 670
Katarzyna $zołtysek leL 32 666 44 0Ü - inspektor Urzędu Gminy
Jgrrnln ľeatizacji zamówienia: do dzlewięciu tygodnĺ bd zamówĺenia'
Płatne w terľninie 14 dni od daty otĺzymania ĺaxiůry"
Dane ďo faktury:
Gmina Zbrnslawĺce
ul' Oświęcimska 2
42-67A Zbrosławiee
NIP: 645253356o J T/\
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