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                                                                                                          Załącznik Nr 1 
                                                                                            do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/2021  
                                                                                            NA SCHRONIENIE OSÓB BEZDOMNYCH  
                                                                                            z dnia 08.02.2021 r. dla Gminy Modliborzyce   

…………………………………………..........    
(pieczątka Wykonawcy, nazwa, adres)              
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
 w Modliborzycach 
ul. Piłsudskiego 63 

23-310 Modliborzyce 
 

FORMULARZ OFERTOWY Nr 1/2021 

NA SCHRONIENIE OSÓB BEZDOMNYCH 

 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe realizowane na podstawie art.2 ust.1 pkt.1 

ustawy z dnia  11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019  

z późn. zm.), na zapewnienie schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy 

Modliborzyce, 

składam/y ofertę o następującej treści: 

1. Oferujemy wykonanie usługi schronienia dla osób bezdomnych w następującej 

formie: 

a) Noclegownie dla kobiet/ mężczyzn * kwota w wysokości ………… zł. brutto  za 

jeden dzień pobytu dla 1 osoby,  

(słownie………………………………………………..........................................), 

b) Schronisko dla kobiet/mężczyzn*  (bez usług opiekuńczych)  kwota w wysokości 

…………..............zł. brutto  za jeden dzień pobytu dla 1 osoby, 

(słownie……………………………………………….........................................), 

c) Schronisko dla kobiet/mężczyzn* z usługami opiekuńczymi  kwota w wysokości 

………… ..............zł. brutto  za jeden dzień pobytu dla 1 osoby, 

(słownie………………………………………………........................................), 

d) Ogrzewalnia dla kobiet/mężczyzn*  kwota w wysokości ………… zł. brutto  za 

jeden dzień pobytu dla 1 osoby, 

(słownie………………………………………………..........................................). 

2. Cena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji usługi. Cena (wartość brutto) 

powinna zostać określona w polskich złotych i być wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 

11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 
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3. Oświadczam/y, że oferowana cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu zamówienia. 

4. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie 

wnoszę/wnosimy do nich zastrzeżeń. 

5. Przyjmuję/my do realizacji postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym 

warunki. 

6. Oświadczam/my, że jestem/jesteśmy* nie jestem/nie jesteśmy* płatnikami VAT  

o numerze identyfikacyjnym NIP:…………………………………. 

7. Integralną częścią Formularza ofertowego jest; 

a) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Zał. Nr 1 do 

formularza ofertowego, 

. 

 

 

 
………………..................................... 
         ( miejscowość i data )   

                   .............................................................................................. 
                                                                   (podpis i pieczątki osoby/osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy) 
 

 

 

 

 

 
 Niepotrzebne skreślić. 


