
Załącznik 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę: 

………………..……………………………… 

Wykonawca/Wykonawcy: 

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

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

Adres:……………………………………………………………………………………………...…………..……..……..……..…....…………………………

…………………………………… 

Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.………………………………………….. 

Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 

faks……………………………………………………………………………………………….........………………………………………..……………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 

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

… 

 

1. Przystępując do udziału w przetargu nieograniczonym na usługę utrzymania w czystości i dezynfekcji oraz 

deratyzacji pomieszczeń i terenu PGK „Żyrardów” Sp z o. o, składamy niniejsza ofertę na pełny rzeczowy 

zakres, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: 

1. Oferujemy cenę …………………………………………………………………………………………………………. netto złotych, 

(słownie: ………………………………………………………………………… złotych) 

podatek VAT ..........%, 

brutto: .................................... złotych,  

(słownie: ………………………………………………..………………………………………………………………………… złotych), 

co daje miesięczną równą ratę w wysokości: ……………………………... (brutto). 

2. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w terminie określonym w SIWZ. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ. Nie wnosimy do SIWZ żadnych zastrzeżeń. 

4. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas 

zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na 

wymienionych w niej warunkach, w miejscu oraz terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 



6. Oświadczamy, że czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia będą wykonywane 

przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. 

7.   Oświadczam, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO 

(rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu. 

8. Wykonawca jest małym średnim przedsiębiorcą: tak ����       nie ����  

9. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

……………………………………………………..………………………tel. ………………… faks …………………………. 

10. Załączniki do niniejszej oferty: 

1) ..........................................................  

2) .......................................................... 

 

...................................., dnia ........................ 

 

……………………………………………….………………...... 

(podpis osoby uprawnionej do 

reprezentowania Wykonawcy) 

 

 

*niewłaściwe skreślić 

** W przypadku nie zadeklarowania żadnej ze wskazanych możliwości Zamawiający uzna, iż Wykonawca 

nie deklaruje skróconej reakcji na zgłoszenie i będzie wykonywał usługę w czasie wymaganym przez 

Zamawiającego, określonym w opisie przedmiotu zamówienia, tj. w następnym dniu roboczym po dniu 

zgłoszenia. 

 


