Nadleśnictwo Chocianów
Zn. spr.: SA.270.237.2021

Załącznik nr 1
do zaproszenia do składania ofert

FORMULARZ

OFERTOWY
Zamawiający:
NADLEŚNICTWO CHOCIANÓW
ul. Kościuszki 23, 59-140 Chocianów

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie zaproszenia do
składania ofert na wykonanie usługi pn.:
„Usługa sprzątania budynków Nadleśnictwa Chocianów”
my niżej podpisani (dane Wykonawcy):
Nazwa:...........................................................................................................................................
Adres:............................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………...………………
Numer telefonu/faksu:...................................................................................................................
Adres e-mail: ……………………………………………………………………………...………………
NIP:............................................................ REGON:...................................................................
1.

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w zaproszeniu
do składania ofert z załącznikami i oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za:
całkowitą cenę brutto: ……………………………….………………………………….PLN,
(słownie:

………………….…………………………………………………..………………..);

całkowitą cenę netto: ……………..…………………………..…………………………….PLN;
(słownie: …………………………………………..………….…………………………………..);
w tym podatek VAT (…..……%): ………………………………………………………….PLN;
(słownie: …………………………………..…………………….………………………………..).
2.

Rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi cyklicznie – miesięcznie, przyjmując cenę za
1 miesiąc świadczenia usługi sprzątania równą 1/12 całkowitej ceny ofertowej brutto
określonej w pkt. 1 niniejszego formularza ofertowego. Stawka miesięczna wyniesie:
brutto: ………………………………………………………………………………………..PLN;
netto: ………………………………………………………………...………………………PLN.
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3.

Oświadczamy, że:
 zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie: od dnia
01.01.2022 do dnia 31.12.2022 r.
 ceny ofertowe określone w ofercie zawierają wszelkie koszty mogące powstać w
związku z realizacją przedmiotu zamówienia;
 zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia określonymi w zaproszeniu do składania
ofert wraz z załącznikami i nie wnosimy zastrzeżeń;
 uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty;
 w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy zgodnej z
niniejszą ofertą, na warunkach określonych w zaproszeniu do składania ofert oraz w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
 akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy (załącznik nr 3 do
zaproszenia).
 zapoznaliśmy się z klauzulą informacją dotyczącą RODO (załącznik nr 4 do zapytania
ofertowego);
 termin ważności niniejszej oferty wynosi 30 dni liczone od daty złożenia oferty u
Zamawiającego.
 Zobowiązujemy się do zatrudniania osób bezpośrednio wykonujących przedmiot
zamówienia, na podstawie umów o pracę (w rozumieniu kodeksu pracy).

4.

Oświadczamy, że jesteśmy* / nie jesteśmy* wykonawcą, który odprowadza składki na
rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w maksymalnej
wysokości …………… (jeżeli dotyczy)

5.

Oświadczamy, że sposób reprezentacji Wykonawcy* / Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia*, dla potrzeb zamówienia jest następujący:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę)

…………………….……………….

………………………………………………….

(miejscowość, data)

(pieczątka i podpis osoby uprawnionej)

*skreślić niewłaściwe
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