
(Pieczęć firmowa Oferenta)                                                                                                 Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

 

 

 

Nr sprawy 01/ZA/P/2014 

 

                                                                                                                                               

 

 

 

Lubuski Teatr 

im. L. Kruczkowskiego  

w Zielonej Górze 

al. Niepodległości 3/5 

65-048 Zielona Góra 
 

 

 

 

                                   FORMULARZ OFERTOWY                                         

 

 

 

 

 

Dane dotyczące wykonawcy: 

 

Nazwa........................................................................................................................ ....................... 

 

Siedziba............................................................................................................................................ 

 

Adres do korespondencji (jeżeli inny niż powyżej)……………………………………………….. 

 

Nr telefonu…………………………………………………………………………………………. 

 

Nr faks............................................................................................................................................... 

 

nr NIP…………………................................................................................................................ ..... 

 

nr REGON..........................................................................................................................................  

 

 

 

1. Uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013.709 ze zm.), oferujemy usługę zgodnie z zakresem  

i wymogami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz we wzorze umowy  

i załącznikach do umowy. 

 

Oferowana przez nas cena ryczałtowa za całość przedmiotu zamówienia w okresie od dnia 1 kwietnia 

2014r.  do 31 marca 2016 r. wynosi: 

 

 

1) …………………. zł netto (słownie złotych …………………………………………………………… netto), 

2) …………………...zł VAT (słownie złotych. ………………………………………………………….. VAT), 

3) ………………...…zł brutto (Sownie złotych…………………………………………………       ….. brutto). 

 

 



W tym: 

 

- sprzątanie pow. wewnętrznych  – 3 555,48 m
2  

-…………zł netto + ..………… zł VAT= ………….zł brutto 

- mycie pow. szklanych             – 356,47m
2 
-2 razy = …….. zł netto + ..……. zł VAT=……...……zł brutto 

 

Oferowana przez nas ryczałtowa cena brutto przedmiotu zamówienia za jeden miesiąc wynosi (cena 

ryczałtowa brutto za całość zamówienia/24): …………………………………………………. 

(słownie złotych …………………………………………………………………….. brutto) 

 

 

1a. Informujemy, że następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

2. Oświadczam, że w/w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 

3. Oświadczam, że akceptujemy warunki zawarte we „Wzorze umowy” i zobowiązujemy się w przypadku 

wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 

4. Oświadczam /-y, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

5. Oświadczam/-y, że uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty, akceptujemy wszystkie 

warunki Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we „Wzorze umowy” 

i załącznikach do nich, zobowiązujemy się do zrealizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami 

Zamawiającego. 

6.  Do nadzorowania wykonania umowy i bieżących kontaktów z Zamawiającym upoważniony będzie/będą: 

 

 

....................................................................................................................tel./fax: ......................................... 

 

Do formularza dołączam/-y wymagane specyfikacją załączniki oraz dokumenty. 

 

Oferta zawiera ............. stron 

 

 

Zastrzeżenia dotyczące ujawniania dokumentów lub inne informacje wykonawcy: 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

(data) 

 

 

 

 

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

                                                                                                             Podpis i pieczęć Oferenta 

                                                                                                     lub osoby (osób) uprawnionych do 

                                                                                                      występowania w imieniu oferenta 


