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FORMULARZ OFERTOWY 

 (przedmiot zamówienia prowadzony poniżej kwoty 130 000 złotych realizowany bez 
stosowania przepisów ustawy  z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych). 

 
W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego pn.:  

 
„Świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej dla potrzeb Centrum Usług Wspólnych w Ustrzykach Dolnych”. 
 

 
Dane Zleceniobiorcy:  

Nazwa: PROFESSIONAL BUSINESS PROTECTION SP. Z O.O. 

Adres (siedziba): Ul. Zwycięstwa 14, 44-100 Gliwice 

Województwo: Śląskie 

NIP: 6312671411 

REGON:  

 
Osoba upoważniona do reprezentacji Zleceniobiorcy i podpisująca ofertę: 
Imię i Nazwisko 

Krzysztof Hawrylak 

Numer telefonu 

514519700 

Adres e-mail 

krzysztof@hawrylak.pl 

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Zapytania 
Ofertowego, w tym w szczególności opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 2)  
i wzoru umowy. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z dokumentami postępowania oraz wyjaśnieniami  
i zmianami, przekazanymi przez Zleceniodawcy i uznajemy się za związanych określonymi 
w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia, za każdy miesiąc świadczenia usługi, mającej charakter stały,  
w kwocie: 

 

Wartość netto Stawka 
VAT 

Wartość brutto 

 
4065,04 

 

23 % 5000,00 
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4. Oświadczamy, iż oferowane przez nas usługi spełniają wymagania Zleceniodawcy 

opisane w Zapytaniu Ofertowym oraz zgodnie z specyfikacją opisu przedmiotu zamówienia 
(Załącznik nr 2). 

5. Termin realizacji: od dnia 1.09.2022 r. do dnia 31.08.2024 r., zgodnie z postanowieniami treści 
Zapytania Ofertowego oraz wzoru Umowy. 

6. OŚWIADCZAMY, że: 
1) zapoznaliśmy się ze dokumentami będącymi załącznikami do Zapytania Ofertowego  

i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami 
postępowania, 

2) w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do 
wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia w terminie określonym  
w zapytaniu, 

3) zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w załączniku do Zapytania 
Ofertowego i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia 
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych  
w Zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zleceniodawcę, 

4) w cenie Oferty zostały wliczone wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, 
5) jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji 

przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty niezwłocznie 
poinformujemy o nich Zleceniodawcę, 

6) całość zamówienia wykonamy własnymi siłami lub za pomocą osób przez siebie 
wskazanych o takich samych kwalifikacjach,  

7) posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia 
określonego w ogłoszeniu o zamówieniu; 

8) znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
niniejszego zamówienia; 

9) dysponuję(emy) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia; 

10) nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 

Oświadczam(y), że wszystkie informacje podane w powyższych punktach są aktualne  
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 

wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Data, pieczęć i podpis 
 

Gliwice, dn. 11.08.2022 r. 
 

Podpisano z wykorzystaniem kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego 
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