
1. Nazwa i adres Wykonawcy

2. NIP

3. REGON

4. Nr telefonu/fax

5. E-mail

1 2 3 4 5 6 7 8

wartość netto                                                 

(4-krotne wykonanie 

czynności określonych                

w kolumnie 2 - kolumna 3 

x 4 razy)

podatek VAT                                                                

(kolumna 6 x VAT)

wartość brutto                                    

(kolumna 6 + kolumna 7)

4-krotne pielenie terenów 

zielonych

4-krotne koszenie  składowiska 

Zamawiający:

Wykonawca:

Przedmiot zamówienia
Wykonywanie usługi koszenia oraz pielenia terenów zielonych na terenie zakładów/instalacji zarządzanych przez "EKO-

REGION" sp. z o.o.

EKO-REGION sp. z o. o., z siedzibą w Bełchatowie, ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów

Miejsce świadczenia 

usługi 

zadanie II

Planowana maksymalna częstotliwość 

wykonywania czynności objętych 

przedmiotem zamówienia 

Cena jednostkowa netto 

za jednorazowe 

wykonanie czynności 

określonych                 w 

kolumnie 2

Załącznik do 2 SIWZ

Formularz ofertowy

Wykonawca powinien złożyć jeden formularz ofertowy dla wszystkich zadań, na które składa ofertę.

Podatek VAT

Cena jednostkowa 

brutto za jednorazowe 

wykonanie czynności 

określonych             w 

kolumnie 2

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia                                                                                 

(za cały okres obowiązywania umowy)

zadanie I

Dylów



4-krotne pielenie terenów 

zielonych

4-krotne koszenie składowiska 

4-krotne pielenie terenów 

zielonych

4-krotne koszenie składowiska 

4-krotne pielenie terenów 

zielonych

4-krotne koszenie składowiska 

Ostrzeszów 4-krotne koszenie składowiska 

  Oświadczamy, że:

zapoznaliśmy się z SIWZ oraz jej załącznikami i dokonaliśmy wyceny zamówienia biorąc pod uwagę informacje zawarte w SIWZ oraz we wszystkich jej 

załącznikach oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

zadanie V

Zadania I-V - Termin płatności faktury: ……………………….... dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego (faktura wystawiona w formie papierowej lub 

elektronicznej).

Zadanie I-V - Termin wykonania usługi: w okresie od zawarcia umowy do 31.12.2021 roku (zgodnie z terminarzem określonym w umowie i jej załącznikach).                                                                  

Wola Kruszyńska

Gotartów

Wynagrodzenie wskazane w powyższym formularzu stanowi całkowite wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu wykonania wszystkich zobowiązań 

określonych w umowie i jej załącznikach. Wynagrodzenie dotyczy maksymalnego czterokrotnego wykonania usługi. W okresie obowiązywania umowy 

dotyczącej przedmiotowego zamówienia, realizacja zamówienia będzie uzależniona od potrzeb Zamawiającego, którego częstotliwość wykonania na dzień 

udzielenia zamówienia lub podpisania umowy nie jest możliwa do dokładnego określenia. Tym samym, Zamawiający nie gwarantuje, że Wykonawcy zostanie 

zlecone czterokrotne wykonanie usługi w ramach umowy. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w przypadku, gdy podczas obowiązywania niniejszej 

umowy okaże się, że ilość wykonanych usług koszenia i pielenia dotyczyła mniejszej ilości niż określona w umowie i jej załącznikach.

zadanie III

zadanie IV

Julków



1

2

3

Nazwisko, imię 

/firma
Adres

Telefon

Fax/e-mail

przy kalkulowaniu ceny, minimalne wynagrodzenie pracownika nie zostało pomniejszone o koszty dodatkowe, w tym koszty korzystania ze sprzętu, 

wyposażenia niezbędnego do wykonania usługi czy koszty szkoleń.

uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia oraz projekty umów zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

przedsiębiorstwo jest (proszę zaznaczyć/podkreślić właściwe):

 mikroprzedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR;

małym przedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma 

bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR;

średnim przedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które nie jest mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i 

które zatrudnia mniej niż 250 osób i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 43 milionów EUR.

Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.............................................................

Informacje Wykonawcy dotyczące części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom:

Ustanowiony pełnomocnik do reprezentowania w postępowaniu i/lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, a w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa 

(lub więcej) podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) jest: (jeżeli dotyczy)

Akceptujemy warunki płatności oraz pozostałe warunki zamówienia określone w SIWZ.

Oferta została złożona na …...............… stronach, kolejno ponumerowanych od nr ………....... do nr .... .



Miejscowość: ……………………………………., data: …………………………

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

(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach uprawnionych do reprezentowania wykonawcy lub uprawnionych we właściwym upoważnieniu)

Informacje z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych o zastrzeżeniu jawności treści oferty (należy wypełnić tylko w przypadku zaistnienia takiej 

sytuacji):

oświadczamy, że: w kopercie stanowiącej część oferty/na stronach oferty nr............. znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; zastrzeżenie ich jawności uzasadniam 

następująco:....................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................


