
Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTY

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
DO:

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach
39-100 Ropczyce, ul. Przemysłowa 12
Tel. (17) 22 18296, faks (17)22 18298

OFERTA CENOWA

Ja (My) niżej podpisany (ni)

działając w imieniu i na rzecz

(pełna nazwa Wykonawcy)

(adres siedziby Wykonawcy)
REGON Nr NIP

Nr rachunku bankowego~

Nr telefonu nr faks e-maiI~

Odpowiadając na zapytanie ofertowe na: „Świadczenie usług porządkowych na rzecz Przedsiębiorstwa
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach” oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z zapytaniem
ofertowym na następujących zasadach.

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

Cena netto za całość zamówienia: zł.

Podatek VAT zł.

Cena brutto za całość zamówienia: = zł.

Słowniw zł.

Cena netto za 1 miesiąc zł.

2. Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnymi jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia (niepotrzebne skreślić)

3. Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące tj. od 01.02.2021 r. do 31.01.2023 r.

4. Akceptujemy termin płatności: 14 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.

5. Oświadczamy, że:
1) zapoznaliśmy się z warunkami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty oraz projektem

umowy i nie wnosimy zastrzeżeń,
2) nie podlegamy wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)- 23) oraz

wart. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
3) jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4) powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru

niniejszej oferty.

5) powierzymy niżej wymienionym podwykonawcom wykonanie niżej wskazanych części zamówienia:



Lp. Firma (nazwa) podwykonawcy Nazwa I opis części zamówienia, której wykonanie
Wykonawca powierzy podwykonawcom

[ i.
Hz.

UWAGA: W przypadku braku wypełnienia tabeli uznaje się, że Wykonawca wykami przedmiot zamówienia
samodzielnie.

6) uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7) w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy na

warunkach zawartych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
8) wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WERODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia*.

* 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. S RODO

treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

9) oferta nie zawierat/ zawiera* informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących
dokumentach: (tniepotrzebne skreślić)

Uzasadnienie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

Uwaga! W przypadku braku wykazania, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa lub niewystarczającego uzasadnienia, informacje te zostaną uznane za jawne.

6. Informujemy, że wybór naszej oferty (~„broć odpowiednio pkt 1) lub pkt2), niepotrzebne skreślić)

1) nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
2) będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

(należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub uslugi, których dostawo lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zomowiajqcego
obowiqzku podatkowego, oraz wskazać ich wartość bez kwoty podatku).

7. Adres internetowych ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych z których zamawiający może
pobrać samodzielnie wskazane przez wykonawcę dokumenty:

KRS*/CEiDG*
* niepotrzebne skreślić

8. Dane osoby upoważnionej do kontaktu z Zamawiającym:
Imię i nazwisko „stanowisko

Telefon~ fakr e-mail~

dn

(pieczęć i podpis(y) osób(y) uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub Pełnomocnika


