Załącznik Nr 2

....................... ....
/pieczątka firmowa Wykonawcy/
FORMULARZ OFERTOWY
W odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe dotyczące Usługi utrzymania czystości Dworca PKP:
ZADANIE Nr 1
Utrzymanie w ciągłej czystości codziennie, tj. w dni robocze, wolne od pracy i w święta
w godzinach 06:00 ÷ 21:00 toalet publicznych zlokalizowanych w budynku dworca PKP przy Placu Kolei
Warszawsko-Wiedeńskiej w Będzinie.,
ZADANIE Nr 2
a. Utrzymanie w ciągłej czystości, codziennie, tj. w dni robocze, wolne od pracy i w święta
w godzinach 06:00 ÷ 21:00 ciągów komunikacyjnych (posadzki, okładziny schodowe,
okładziny ścian, drzwi) w budynku Dworca PKP przy Placu Kolei WarszawskoWiedeńskiej w Będzinie.
b. Utrzymanie w czystości, codziennie, tj. w dni robocze, wolne od pracy i w święta
chodników i terenów zielonych w obrębie Dworca PKP przy Placu Kolei WarszawskoWiedeńskiej w Będzinie, zarządzanych i administrowanych przez MZBM Sp. z o.o.,
w tym 3-krotne koszenie trawy.
Oferuję/oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę ryczałtową netto:
………….………….…………………… zł plus należny podatek VAT
(słownie złotych: .....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
należny podatek VAT …….%)
w zakresie i na warunkach określonych w Zapytaniu Ofertowym,

plus

w tym:
Zadanie Nr 1
za kwotę ryczałtową netto: ……………..…zł/m-c
x 12 m-cy = ………………………………zł
(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………....……plus
należny podatek VAT……%).
Zadanie Nr 2a
za kwotę ryczałtową netto: ……………..…zł/m-c x 12 m-cy = …………………………………zł
(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
plus
należny podatek VAT……%).
Zadanie Nr 2b
za kwotę ryczałtową netto: ……………..…zł/m-c x 12 m-cy = …………………………………zł
(słownie złotych: …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
plus
należny podatek VAT……%).
Równocześnie oświadczam/oświadczamy, że:
1. Oferowana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia.
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2. Bez zastrzeżeń i w pełni akceptuję/akceptujemy warunki określone we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik
Nr
1
do
Zapytania
Ofertowego
i
zobowiązuję/zobowiązujemy
się
w przypadku wyboru mojej/naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.
3. Oświadczam /oświadczamy, że posiadamy wszelkie wymagane prawem zezwolenia i uprawnienia
niezbędne do świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia.
4. Dostarczane przez nas w trakcie realizacji zamówienia środki chemiczne (proszki, płyny do mycia, środki
dezynfekcyjne) oraz środki higieniczne (mydło w płynie, papier toaletowy, odświeżacze powietrza, kostki
toaletowe) ujęte w cenie oferty będą posiadały wymagane atesty i są dopuszczalne do stosowania na
terenie kraju.
5. Dysponujemy zmywarką do posadzek o wydajności teoretycznej nie mniejszej niż 2 250 m²/h.,
6. Posiadam/posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej w przedmiocie zamówienia o wartości nie mniejszej niż – 50 000,00 zł.
W przypadku wyboru naszej oferty, osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach
dotyczących należytego wykonania postanowień umowy, będzie: ……………………………………
tel.: ………………………………………..….., tel. kom. ………………..…………………………….,
e-mail: ………………………………………. .

......................................dnia ..........................

...............................
[czytelny podpis lub podpis z pieczątką imienną
osoby(ób) upoważnionej(ych) do reprezentowania
Wykonawcy]
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