
                                                                                           Załącznik  Nr 1 

do zapytania ofertowego 

………………………………. 

Pieczęć firmy 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy 

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

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

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

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

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

Nr tel.                           REGON                                NIP                             E-MAIL 

 

 

 

F O R M U L A R Z  C E N O W Y  O F E R T Y 

 

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego NA 

ŚWIADCZENIE  USŁUG PRALNICZYCH DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W 

KOBYLEJ GÓRZE składamy niniejszą ofertę. 

 

Oferujemy świadczenie usług pralniczych za cenę*: 

 

 

Przedmiot 

zamówienia 

 

Szacunkowa 

ilość w kg w 

okresie 

obowiązywani

a umowy 

 

Cena 

jednostkowa  

(1 kg) netto 

w zł 

(zaokrąglona 

do dwóch 

miejsc po 

przecinku) 

 

 

Staw

ka 

podat

ku  

VAT 

%. 

 

Cena 

jednostkowa 

(1kg) brutto 

w zł 

(zaokrąglona 

do dwóch 

miejsc po 

przecinku) 

 

 

WARTOŚĆ 

NETTO 

(zaokrąglon

a do dwóch 

miejsc po 

przecinku) 

 

 

WARTOŚĆ 

BRUTTO 

(zaokrąglona do 

dwóch miejsc po 

przecinku) 

 

A B C D E (BxC) (BxCxD) 

 

Usługa 

pralnicza  

 

 

7 000 

 

 

………….zł 

 

 

…..% 

 

 

…………zł. 

 

 

…………zł 

 

 

…………zł. 

 

                                                                                                             RAZEM: 

 

.............zł. 

 

   RAZEM WARTOŚĆ OFERTY BRUTTO …………………………………zł.  

  

 Słownie:………………………………………………………………………………………………… 

 



  Podana ilość prania jest ilością szacunkową i Zamawiający zastrzega sobie możliwość jej 

zmiany ze względu na aktualne potrzeby. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne 

roszczenia z tytułu zmiany ilości zleconej usługi prania przez Zamawiającego w trakcie 

obowiązywania umowy. 

 

Uwagi dotyczące druku „Formularz cenowy oferty” 

1. Wszystkie wartości określone w „Formularzu cenowym oferty” oraz ostateczna cena oferty 

winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku. 

Zamawiający przypomina, że obowiązujące matematyczne zasady zaokrąglania są   

następujące: 

a/ w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas 

wartość ulega zaokrągleniu „w górę”, tzn., że np. wartość 0,145 musi zostać zaokrąglona 

do 0,15 

b/ w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas 

wartość ulega zaokrągleniu „w dół”, tzn., że np. wartość 0,144 musi zostać zaokrąglona 

do 0,14 

 

 

Oświadczenie Wykonawcy:  
1. Zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. 

2. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia 

(transport i inne zadania określone w przedmiocie zamówienia). 

3. Zawarty w zapytaniu ofertowym wzór  umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie: od dnia 01.07.2021r. do 30.09.2021r. 

 

Podwykonawcy:  

Oświadczam/y/, że zamówienie zamierzam/y/ / nie zamierzam/y/ realizować przy pomocy 

podwykonawców  

/zaznaczyć właściwe/. 

 

Podać dane podwykonawcy: 

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

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

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

Podwykonawcy będą realizować część zamówienia /podać jaką/: 

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

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

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

 

 

                                                                                                                                     

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

miejscowość, data         Podpis i pieczęć Wykonawcy  

                                                                                              lub osoby upoważnionej do                                      

                                  podpisania     oferty 

 


