Kobierzyce, 22.11.2018r.
Załącznik 1 do zapytania ofertowego
Nr sprawy: 1211/10/2018
Dotyczy: Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania czystości budynku Kobierzyckiego Ośrodka
Kultury przy ul. Ludowej 7 w Kobierzycach

OFERTA
Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego na
podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień publicznych a dotyczącego wykonania
usługi kompleksowego utrzymania czystości budynku Kobierzyckiego Ośrodka Kultury przy ul. Ludowej 7
w Kobierzycach.
Składamy ofertę następującej treści:
1.

Oferujemy wykonanie zamówienia za:

A: Usługi utrzymania czystości w budynku Kobierzyckiego Ośrodka Kultury w Kobierzycach
Cena netto miesięczna : ………………………………… zł, słownie: ……………………………………….
Obowiązujący podatek VAT …………..% ………………………………………..zł
Cena brutto miesięczna: ………………………………..zł, słownie: …………………………………………
Cena netto roczna: .................................... zł., słownie: .........................................................................
Obowiązujący podatek VAT .............% ................. zł.
Cena brutto roczna: ........................................... zł. słownie: .....................................................................
B: Usługi utrzymania czystości podczas wydarzeń okazjonalnych organizowanych przez KOK
Cena netto za 1 godzinę :………………………………..zł, słownie ……………………………………………
Obowiązujący podatek VAT …………..% ………………………………………..zł
Cena brutto za 1 godzinę ………………………………..zł, słownie …………………………………………….
Cena netto za 100 godzin :………………………………..zł, słownie …………………………………………..
Obowiązujący podatek VAT …………..% ………………………………………..zł
Cena brutto za 100 godzin ………………………………..zł, słownie …………………………………………...
Zamawiający przewiduje, iż zapotrzebowanie na usługi utrzymania czystości w obiektach i na terenie
przyległym podczas i po wydarzeniach okazjonalnych organizowanych przez KOK, wyniesie około 100
roboczogodzin w trakcie realizacji umowy. Zmawiający ustala, że usługi świadczone w trakcie wydarzeń
okazjonalnych należy rozumieć jako opcję. Zamawiający będzie miał prawo do skorzystania z opcji,
jeżeli zaistnieje taka potrzeba na zgłoszenie. Nie zlecanie usług utrzymania czystości w trakcie
wydarzeń okazjonalnych nie rodzi żadnych roszczeń odszkodowawczych przez Wykonawcę.
Rozliczenie za w/w usługi będzie odbywało się po faktycznym wykonaniu usługi.

CENA OFERTOWA = A (cena roczna) + B (cena za 100 godzin)
Cena ofertowa netto: ………………………………zł, słownie ………………………………………………
Obowiązujący podatek VAT .............% ................. zł.
Cena ofertowa brutto: ........................................... zł, słownie:.................................................................

2.

Termin realizacji zamówienia:
Od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

3.

Termin płatności: 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury końcowej (miesiąc)

4.

Jednocześnie:

1) Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z warunkami określonymi w Zapytaniu Ofertowym, w tym z
projektem umowy i nie wnoszę/simy żadnych zastrzeżeń
2) Oświadczam/y*, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**
3) Oświadczamy, że zdobyliśmy wszystkie informacje, jakie były niezbędne do przygotowania oferty.
4) Oświadczam/y, że przedmiotowe zamówienie wykonam/y:
a)

samodzielnie

b)

przy pomocy podwykonawców* w zakresie prac……………………………………………………..……

5) Do niniejszego formularza oferty załączam/my* wymagane zapisami zapytania ofertowego, dokumenty i
oświadczenia

........................................
pieczątka Wykonawcy

..............................................
czytelny podpis Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić
** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie
treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

