
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

FORMULARZ OFERTY
                                                                                                                        

Pełna nazwa Oferenta: …………………………………………………………

Adres siedziby Oferenta: …………………………………………………………

…………………………………………………………

Nr NIP …………………………………………………………

Nr telefonu: …………………………………………………………

Nr faxu: …………………………………………………………

                                                                                                            
Zamawiający:

                                                                                           Gmina Miasto Ustka – Ośrodek Sportu i       
                                                                                           Rekreacji w Ustce

                                                         76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka 35
                                                         tel. (59) 81-44-769
                                                             fax (59) 81-44-769

Odpowiadając na zaproszenie Gminy Miasta Ustka - Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ustce do złożenia oferty na
usługę utrzymania  czystości plaży wschodniej i zachodniej zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  (tj. z 2003 roku Dz.U. Nr 185, poz. 1243 ze zm.) oraz zbierania i
wywozu zanieczyszczeń z plaży wschodniej i zachodniej na odcinku od falochronu do granic miasta do wysokości
pasa technicznego (wydm) w terminie od dnia 15.06.2017 r. do dnia 15.09.2017 r. przedkładamy niniejszą ofertę,
oświadczając jednocześnie, że zrealizujemy zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami zawartymi w zaproszeniu
do  złożenia  oferty  cenowej.  do  udziału  w  przedmiotowym  postępowaniu  o  wartości  zamówienia  do  kwoty
określonej w art. 4 pkt 8 ustawy PZP. 

OFERUJEMY:

a) Wykonanie przedmiotu zamówienia  za cenę na usługę 

           

 cena  netto …..........................zł  podatek VAT  (…...%) tj brutto  : …........................zł

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

                    

OŚWIADCZAMY, ŻE: 

1. Zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

2.  Zdobyliśmy konieczne i wystarczające informacje do przygotowania niniejszej oferty. 

3. Oświadczamy, iż spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. III zapytania ofertowego 

na potwierdzenie przedkładamy żądane dokumenty.

4. Przedmiot zamówienia zobowiązujemy się realizować w wymaganym terminie. 

5. Cena wskazana w niniejszej ofercie zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 



6. Zaoferowana cena jest stała przez cały okres realizacji zamówienia. 

7. Akceptujemy warunki umowy zawarte we wzorze umowy stanowiącym załączniki Nr 2 do zaproszenia. 

8. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia.

 Załącznikami do niniejszej oferty są: 

1) …………………………………………………………………………………………………

2) ………………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………………… 

                     …............................                                                      ……………………………. 

                                                                                                             pieczęć i podpis       

                                                                                                        uprawnionego Wykonawcy

             


