
zał. nr 1 do zaproszenia

O F E R T A                               

Nazwa Wykonawcy

Siedziba Wykonawcy

Miejscowość

Ulica nr domu: nr lokalu:

Kod pocztowy

NIP

Tel. 

Fax.  / e-mail

dla  
Nabywcy: Gminy Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100  Busko-Zdrój

Odbiorca: Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju
1.  Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego
w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn:

„Wynajem 2 sztuk toalet przenośnych w terminie od 01.04. 2017r  do 30.09.2017r.
wraz z serwisem co tydzień we wtorek i piątek”, to jest:

(1) Serwis toalet co tydzień we wtorek i piątek  (opróżnianie, mycie i odkażanie, uzupełnianie wody,
papieru i mydła).
(2) Przyjecie ryzyka spalenia lub kradzieży przez Właściciela toalet.
(3) Montaż toalet spełniających niżej opisane wymagania:
     a) drzwi toalety o profilu zamkniętym,
     b) podłoga w toalecie przeciwpoślizgowa,
     c) muszla ustępowa z deską,
     d) pisuar,
     e) umywalka ze zbiornikiem na wodę,
     f) pojemnik na 2 rolki papieru toaletowego,
     g) drzwi toalety zamykane z zewnątrz na kłódkę,
     h) dozownik na mydło w  płynie,
     i) zamek wewnętrzny z systemem „wolne / zajęte”, widocznym z zewnątrz toalety.
2.   Oferujemy ogólny koszt  wynajęcia,  ustawienia i  serwisu 2 szt.  toalet  przenośnych,
za jeden miesiąc, za kwotę:
(1) cena netto     .…………...... zł (słownie: …...…........................................... złotych),
(2) podatek VAT  …................. zł (słownie: …..…............................................ złotych),
(3) cena brutto    …................. zł (słownie: ….…............................................. złotych).  
(słownie  …………….……………….………………. złotych brutto za 1 miesiąc).    
3.  Termin podpisania umowy w siedzibie Odbiorcy do 31.03.2017 roku.
4.  Osobą  upoważnioną  przez  Wykonawcę  do  kontaktów  z  Odbiorcą,  odpowiedzialną
za wykonanie zamówienia jest Pan /i/ ..........………............... tel. kontaktowy .................….
5.  Oświadczamy, iż;

✔ posiadamy niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz wymagane uprawnienia określonej działalności
lub czynności, jeżeli prawo nakłada obowiązek ich posiadania, 

✔ zdobyliśmy  wszystkie  niezbędne  informacje  konieczne  do  sporządzenia  oferty  i  wykonania
zamówienia.

6.   Integralną częścią oferty są   ….................................................................……............ .
Przystępując  do  postępowania  o  udzielenia  zamówienia  publicznego  oświadczamy,  że  na  dzień  składania  oferty  nie  zaistniała
przesłanka, o której mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.204r. Prawo zamówień publicznych  (Tj. Dz. U. z 2015r. Poz. 2164,
z póź. zm.), uzasadniająca wykluczenie nas  jako Wykonawcy z postępowania. 

...................................................., dnia .......................      ………………………..............................…
/podpisy osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy/
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