Załącznik nr 1 do SIWZ
.....................................
Nazwa Wykonawcy

.....................................
Adres Wykonawcy

.....................................
tel./fax

Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
ul. G. Narutowicza 42
88-100 Inowrocław

FORMULARZ OFERTOWY
W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi sprzątania obiektów Sądu Rejonowego
w Inowrocławiu oraz utrzymanie czystości terenów zewnętrznych, oferujemy wykonanie zamówienia za
cenę:
Lp.

Nazwa obiektu

Jedno
stka
miary

Ilość

Miesięczna
Cena
jednostkowa
netto

Stawka
vat

Miesięczna
Cena
jednostkowa
brutto

Miesięczna
Wartość
netto

Stawka
VAT

Miesięczna
Wartość
brutto

Sąd Rejonowy Inowrocław
Narutowicza 42 –
siedziba główna
Świętokrzyska 6a –
pomieszczenia
biurowe
Tereny zewnętrzne
utwardzone i zielone
przy ul. Narutowicza
42 (sprzątanie letnie i
zimowe)

m2

4161,06

m2

196,10

m2

ogółem:
3.818,00
(teren
zielony =
ca’
1.030,87,
teren
utwardzony
ca’ =
2.787,13)(proszę o
podanie
ceny
łącznej dla
obu
rodzajów)

Wartość ogółem
Wartość m-czna ogółem brutto – …………….. (słownie: ……………………………………
……………………………………….) w tym stawka VAT ………% - tj. ……………….. zł.
Podane ceny za m2 zawierają wykonanie wszelkich czynności w okresie i częstotliwości podanych w SIWZ i
załączniku nr 6, uwzględniają zakup wszystkich środków czystości dla obydwu obiektów i odnoszą się do
okresu 1 miesiąca.

…………………… x 12 miesięcy = ………………… (słownie:
……………………………
(wartość m-czna brutto -ogółem)

(wartość całkowita zamówienia brutto)

………………………………………………………..............................................)

Oferujemy termin płatności faktury………. dni.

·
·
·
·
·

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przeprowadzanej procedury oraz treścią Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń formalno-merytorycznych
Spełniamy wymagania Zamawiającego oraz posiadamy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty.
Uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Akceptujemy treść wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na
warunkach określonych we wzorze.
Oświadczamy, iż przynależymy/nie przynależymy* do grupy kapitałowej
Wykaz firm powiązanych:
1. …………………………………………..
2. …………………………………………..

Załącznikami do niniejszej oferty są:

……………………
……………………
…………………
………………………….
(miejsce i data)

* skreślić niewłaściwe

……………………………………………

(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)

