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        Załącznik nr 1 do zaproszenia 

 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY   

na zadanie pn.„ „Ochrona fizyczna Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 
SANIKOM sp. z o.o. w Lubawce- oddział w Lwówku Śląskim  ”. 

WYKONAWCA:  

- Nazwa:……………………………………………………………………………………………  

- Adres: …………………………………………………………………………………………….  

- NIP: …………………………………………………………………………………………….  

- Nr tel. / faks: ……………………………………………………………………………….. 

- Adres e-mail: ……………………………………………………………………………….. 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe składamy niniejszą ofertę: 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia,  zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:  

1.1. Cena oferty brutto : …………………….zł.  (słownie: …………………………………złotych). 

Wyliczoną zgodnie z poniższą tabelą; 

Ilość 
roboczogodzin 
przedmiotu 
zamówienia- 
służy do 
porównania ofert 

cena netto 

jednej 
roboczogodziny 

w zł. 

Cena netto 
przedmiotu 
zamówienia 

w zł 

Kol.( 1 x 2) 

Podatek VAT 

 

Cena brutto 
przedmiotu 
zamówienia 

w zł. 

Kol( 3  + 5) 

 

% 

     zł.  

Kol( 3 x 4) 

1 2 3 4 5 6 

6320      

 

tj. Cena netto jednej roboczogodziny:  …,……… zł 

podatek VAT 23%:   …,.. ……..zł  

Cena brutto jednej roboczogodziny: …,………. zł 

słownie brutto: ………………………………………………..złotych. 

 

 1.2.Gwarantowana, minimalna wartość ulgi ( obniżenia wpłaty) na PFRON dla Zamawiającego 
        z tytułu świadczenia przez nas usługi za pełne okresy obrachunkowe ( 11 miesięcy )  
      w okresie  obowiązywania umowy od 22.06.2017r. do 31.05.2018r.  

        wynosi……………………………..zł.    ( słownie       zł…………………………………… 

        tj…………………………………………zł. miesięcznie. 

2. Gwarantujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie:                                                     
od 22-06-2017r. do 31-05-2018r. 

3. Oświadczamy, że: 

1).   Przyjmujemy 30- dniowy termin płatności faktury liczony od daty wystawienia przez  

       Wykonawcę. 

2) powyższa cena ofertowa obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia, opisany  
       w zapytaniu ofertowym 

3) Cena , ewentualnie gwarantowana minimalna wartość ulgi w odpisie na PFRON, nie ulega         
zmianie przez okres trwania umowy. 

4) zdobyliśmy wszelkie informacje, które były konieczne do przygotowania oferty oraz, że    

    wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu   
zamówienia, 
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5) w przypadku wyboru naszej propozycji cenowej zobowiązujemy sie do zawarcia umowy na 
warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

6) posiadamy uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
nakładają obowiązek ich posiadania, 

7) posiadany niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

8) znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

9) Nie zalegamy z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne. 

4. Nr rachunku bankowego Wykonawcy: ………………………………………………………………………. 

5. Osoba uprawniona do kontaktu z Zamawiającym: 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………….. 
Nr tel./faks: ……………………………………………………….. 
e-mail:  ……………………………………………………….. 

6. Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są: 

- aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, 
- koncesja lub zezwolenie na podjęcie działalności z zakresie objętym zamówieniem, 
- polisa ubezpieczeniowa. 
-zaparafowany wzór umowy 
 
 
 
 

………………………………………………………………  ............................................................................ 
( Miejscowość- data ) 

                                                            (Podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 


