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                                                                                                          Załącznik Nr 1 
                                                                                            do ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 2/2021  
                                                                                            na świadczenie usług sprzątania  
                                                                                               

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

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
 w Modliborzycach 
ul. Piłsudskiego 63 

23-310 Modliborzyce 
 

FORMULARZ OFERTOWY Nr 2/2021 
na świadczenie usług sprzątania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

                                                            w Modliborzycach 
 

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 świadczenie usług sprzątania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

w  Modliborzycach składam/y ofertę o następującej treści: 

1. Dane  Wykonawcy: 

      Nazwa wykonawcy …………………………………………………………….............. 

     ............................................................................................................................................ 

      Adres ……………………………………………………………………………........... 

      Telefon ………………………………………… Fax …………………………….......  

      REGON …………………………………………… NIP………………………......... 

     e-mail ………………………………………………………………………………..... 

2. Oferujemy świadczenie usług sprzątania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Modliborzycach za kwoty wymienione niżej według stawki  za 1 godzinę pracy wraz  

z materiałami niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia: 

a) Kwota za 1 godzinę pracy kwota netto ..............................................................złotych 

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

b) Procent podatku VAT ................%,  kwota podatku VAT ...............................złotych, 

c) Kwota za 1 godzinę pracy kwota brutto ...........................................................złotych, 

(słownie..........................................................................................................................), 
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Oświadczam/y że: 

1. Powyższe ceny zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca w przypadku wyboru 

niniejszej oferty i są zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług  

( Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.). 

2. Zapoznałem/liśmy* się z wymaganiami Zamawiającego dotyczącymi wykonania usług 

będących przedmiotem zamówienia, 

3. Istotne postanowienia umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązuje/my się  

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, 

4. Dysponuje/my* środkami finansowymi niezbędnymi do realizacji całości zamówienia 

oraz mamy zatrudnionych z doświadczeniem pracowników, którzy będą realizować 

przedmiotowe zadanie.  

5. Zapoznałem/liśmy* się z lokalnymi warunkami realizacji przedmiotu zamówienia.  

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 

 

 

 


