Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy: ……...........................................................................................................................
adres: ........................................................................................................................................................
adres do korespondencji: .........................................................................................................................
adres e-mail: ................................................................ nr tel.: .................................................................
NIP: ….............................................. REGON: ..................................... KRS: ..............................................
osoba odpowiedzialna za kontakt z Zamawiającym:
imię i nazwisko: …………………………………………………………………....................................................................
nr telefonu: ................................................. adres e-mail: .......................................................................
Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania pn.
1. Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych IMGW-PIB w
Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 38 – dla potrzeb etapu szacowania wartości zamówienia.
Prawo opcji, które obejmuje:
a) Usługę prania wykładzin
b) Usługę prania foteli i krzeseł
Oferuję wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia za kwotę ryczałtową w wysokości:
C1 – łączna ryczałtowa cena wykonania usługi kompleksowego, sprzątania pomieszczeń biurowych
IMGW-PIB w Legionowie przy ul. Zegrzyńskiej 38 w okresie od 3 kwietnia 2023 r. do 29 sierpnia
2025 r.
Cena netto: ……………………………………………………………..……………………………………………….……………… zł,
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………zł
Wartość podatku VAT: ………………………………………………………………………………………………….…….………….. zł
Cena brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………zł
słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………zł
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C2 – wartość zamówienia w zakresie prawa opcji w okresie od 3 kwietnia 2023 r. do 29 sierpnia
2025 r.
Rodzaj
zamówienia

j.m.

Cena
jednostkowa

Maksymalna
ilość w okresie
obowiązywania
umowy

Ca Pranie
foteli i
krzeseł

1 szt.

50

Cb Pranie
wykładzin

1 m2

900

Łączna
ryczałtowa cena
usługi netto

Wartość
podatku
VAT

Łączna
ryczałtowa
cena usługi
brutto

Cena łączna prawa opcji w okresie od 3 kwietnia 2023 r. do 29 sierpnia 2025 r. C2=Ca + CB
Cena netto: ……………………………………………………………………………………………………………….……………… zł,
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………zł
Wartość podatku VAT: ………………………………………………………………………………………………….…….………….. zł
Cena brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………zł
słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………zł

Cena łączna oferty w okresie od 3 kwietnia 2023 r. do 29 sierpnia 2025 r. C= C1 + C2
Cena netto: ……………………………………………………………………………………………………………….……………… zł,
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………zł
Wartość podatku VAT: ………………………………………………………………………………………………….…….………….. zł
Cena brutto: …………………………………………………………………………………………………………………………………zł
słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………….…………zł
1. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie elementy cenotwórcze, wynikające z zakresu
i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
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3. Oświadczamy, że posiadamy kwalifikacje umożliwiające prawidłowe wykonanie całego zakresu
przedmiotu zapytania ofertowego. Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zapytania
ofertowego z najwyższą starannością, zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki
zawodowej oraz obowiązującymi przepisami prawa.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami zapytania ofertowego, akceptujemy je oraz
przyjmujemy do realizacji.

……………………………………………
miejscowość i data

…..……………………......................
(imię, nazwisko, podpis, pieczęć)
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