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Załącznik nr 2  
 
(pieczęć firmy)                                                             miejscowość, data ................................... 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
Dane wykonawcy 
Nazwa:                                        ............................................................................................... 
Siedziba:                                      .............................................................................................. 
Numer telefonu:                            .............................................................................................. 
Numer faksu:                                .............................................................................................. 
Numer NIP:                                   .............................................................................................. 
Adres e-mail:                ………………………….………………………………. 
 

UWAGA; prosz ę poda ć czytelny; adres e-mail i nr faksu na który wykonaw ca będzie otrzymywał od 
zamawiaj ącego wszystkie informacje zwi ązane z prowadzonym post ępowaniem po otwarciu ofert. 

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na : 

 
Świadczenie usług opieku ńczych w miejscu zamieszkania klienta Miejsko-Gminne go Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Busku-Zdroju” 
 

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za: 

 
 
CENA BRUTTO ZA 1 GODZINĘ USŁUG OPIEKUŃCZYCH ………………………….. ZŁ 

ŁĄCZNĄ KWOTĘ BRUTTO: CENA ZA JEDNĄ GODZINĘ ………X 1.700 GODZIN MIESIĘCZNIE X 24 MIESIĄCE =   …………………… 

BRUTTO ZŁ ;  

SŁOWNIE: ................................................................................................................................... ZŁ 

UWAGA! 
W pkt. 20.5 SIWZ Zamawiaj ący wymaga zło żenia wraz z ofert ą informacji o powstaniu u zamawiaj ącego 
obowi ązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od t owarów i usług (VAT) wskazuj ąc nazw ę (rodzaj) 
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie b ędzie prowadzi ć do jego powstania, oraz wskazuj ąc ich 
warto ść bez kwoty podatku. 
Niezło żenie przez Wykonawc ę informacji b ędzie oznaczało, że taki obowi ązek nie powstaje  

 
1. Oświadczamy, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia  

2. Oświadczamy, że Wykonawca jest / nie jest*  płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:  
.......................................… 
3. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia 
niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ; 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ i istotnymi postanowieniami umowy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń 
oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania, przez okres 30 dni od daty otwarcia ofert; 
5. Oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym dla danego zadania 
opisanego w SIWZ; 
6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach, w 
miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego; 
7. Oświadczamy, że jesteśmy (jestem) upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy; 
8. Oświadczamy, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała 
oferta składa się z.............  kartek 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 

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

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

......................................... dnia .........................................  
 

…………................................................... 
imię i nazwisko, podpisy osób upoważnionych  

do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 


