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Załącznik nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO POD NAZWĄ  
 

"Bieżąca obsługa  techniczna budynków komunalnych Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz 

lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych) w budynkach wspólnot 

mieszkaniowych"  

 

1. ZAMAWIAJĄCY: 
   Nazwa Zamawiającego: MIASTO KOSTRZYN NAD ODRĄ 

   REGON:   2109666674  

   NIP:    599-27-71-328 

   Miejscowość:  66-470 KOSTRZYN NAD ODRĄ 

   Adres:   ul. Graniczna 2 

 

2. WYKONAWCA - należy podać pełną nazwę Wykonawcy składającego ofertę 

 

Nazwa 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Adres: 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

tel. ............................. ....................  FAX............................................................... 

 

 

REGON:..........................................................................  NIP:.............................  

  

3. Składając ofertę w zapytaniu ofertowym, zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia  

    określony w Zapytaniu Ofertowym, Opisie przedmiotu zamówienia i wzorze do Umowy  

    wraz z załącznikami, obejmujący „Bieżącą obsługę techniczną budynków komunalnych  

    Miasta Kostrzyn nad Odrą oraz lokali komunalnych (mieszkalnych i użytkowych) w  

    budynkach wspólnot mieszkaniowych na podstawie wyceny wartości    

    zamówienia za oferowaną cenę na podstawie wyliczenia ceny: 

 

 

Cena netto ogółem (wiersz 10 kolumna 7 - wyliczenie ceny)..................................................zł 

 

(słownie:......................................................................................................................................) 

 

podatek VAT ( wiersz 10 kolumna 9 - wyliczenie ceny).........................................................zł 

 

Cena brutto ogółem (wiersz 10 kolumna 10 - wyliczenie ceny)…….....................................zł 

 

(słownie:......................................................................................................................................) 

 
 

4. Termin płatności: co miesiąc przez okres 12 miesięcy 

5. Przyjmuję do realizacji postawione przez Zamawiającego, w ogłoszeniu warunki, w tym 

     związanie ofertą w terminie 30 dni od terminu składania ofert. 

6. Oświadczam, że firma jest płatnikiem / nie jestem płatnikiem podatku VAT 
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7. Spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w Zapytaniu ofertowym i we  

    Wzorze Umowy dotyczące w szczególności: 

    7.1. Dysponowanie co najmniej dwoma osobami posiadającymi aktualne uprawnienia  
           (osoby powinne być zatrudnione na umowę o pracę u Oferenta na okres: od dnia  

           złożenia oferty do dnia 31.12.2018r.) eksploatacyjne w zakresie konserwacji i  

           remontów, urządzeń należących do Grupy 1 - Urządzenia, instalacje i sieci  

           elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię  

           elektryczną o napięciu nie wyższym niż 1 kV. 

    7.2. Dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającymi uprawnienia (osoba   

           powinna być zatrudniona na umowę o pracę u Oferenta na okres: od dnia złożenia  

           oferty do dnia 31.12.2018r. – może być to osoba wymieniona w pkt. 7.1)  

           eksploatacyjne w zakresie konserwacji i remontów, urządzeń instalacji i sieci  

           należących do Grupy 3 urządzenia, instalacje i sieci gazowe  wytwarzające,  

           przetwarzające magazynujące i zużywające paliwa gazowe dla urządzeń i instalacji  

           gazowych o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa. 

    7.3. Posiadania opłaconej polisy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie  

            przedmiotu zamówienia co najmniej na 50 tys. zł na dzień złożenia oferty 
    7.4. Posiadania wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli  

            okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu   

            składania ofert, firma wykonała przynajmniej 3 usługi zgodne z przedmiotem  

            zamówienia. 

    7.5. Wykonawca musi posiadać swoją siedzibę ,bazę itp., w promieniu do 30 km od  

            siedziby Zamawiającego. 

 

 

8. Oświadczam, że po zapoznaniu się z projektem Umowy oraz Opisem Przedmiotu  

     Zamówienia do oferty załączam (WARUNKI KONIECZNE): 

    8.1. Kserokopię uprawnień do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt. 7.1 i 7.2 

    8.2. Potwierdzenie (referencje), że w okresie ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres   

            prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu   

            składania ofert, firma wykonała przynajmniej 3 usługi zgodne z przedmiotem  

            zamówienia na sumę wyższą niż 50 tys. zł brutto. 

    8.3. Kserokopia polisy w zakresie przedmiotu zamówienia. 

    8.4. Wyliczenie ceny do formularza ofertowego. 

    8.5. Umowy o pracę osób bezpośrednio realizujących przedmiot zamówienia o  

           wymienionych w pkt. 7.1 i 7.2  wyłoniony Wykonawca przedłoży do wglądu  

           Zamawiającego w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia postępowania  

           ofertowego. 

    
      

                                                                           

    

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

                                                                                                                   podpis osoby upoważnionej 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

  


