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FORMULARZ OFERTOWY
Zamawiaj4cy: Warmirisko-Mazurski Fundusz,,Porgczenia Kredytowe"

Sp. z o.o. w Dzialdowie,

ul. WolnoSci 4" 13-200 Dzialdowo

DAi\E WYKONAWCY:
Nazwa i adres Wykonawcy:
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przeprowadzenie badania Sprawozdania

Finansowego Warmirisko-Mazurskiego Funduszu ,rPorgczenia Kredytowe" Sp. z o.o.
w Dzialdowie oferujg wykonanie przedmiotu zam6wienia:

- za przeprowadzenie

badania Sprawozdania Finansowego za 2019 rok oferujg cenQ brutto:
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W przypadku zamiaru zawarciaprzez Sp6lkg umowy na okres dw6ch lat, oferujg wykonanie
przedmiotu zam6wienia:
- za przeprowadzenie badania Sprawozdania Finansowego za |c;ta 2019 - 2020 oferujg l4czn4
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b) za rok obrotowy 2020 cena
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w wysokoSci ................ zl, cena netto ........................ zl.
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