Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: GOPS.271.1.2020

FORMULARZ OFERTY
Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej:
................................................................................................................................................
.......
Adres
..........................................................................................................................................
Osoba uprawniona do odbioru korespondencji od Zamawiającego*:
Nazwa firmy
Imię i nazwisko

Nr tel./faks

Adres e-mail
*- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczace Wykonawcy-Pełnomocnika

W odpowiedzi na ogłoszenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłąju
w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest " Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Kłaj w
miejscu ich zamieszkania w 2021 roku" przedkładamy niniejszą ofertę, oświadczając że
akceptujemy w całości wszelkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz:

•

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

Rodzaj usługi

Szacowana liczba
godzin usług

Cena
jednostkowa
brutto w zł
(za 1 godzinę
świadczenia
usługi)

1

2

3

Łączna cena brutto za
wykonanie
zamówienia w zł
4 (2x3)

Usługi opiekuńcze

CENA
BRUTTO
OFERTY
OGÓŁEM
……………..
(SŁOWNIE)………………………………………………………………………………
……………...
……………………………………………………………………………………………..
Cena brutto oferty to suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszelkie
koszty niezbędne do wykonania zamówienia, bez których nie można wykonać
zamówienia. Stawka godzinowa za świadczone usługi będzie obowiązywać na czas
trwania umowy i nie ulegnie zmianie.
•

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia przez koordynatora:
1

Imię i nazwisko koordynatora

1

•
•
•
•

1

Liczba usług
(1 usługa=1 umowa dot. świadczenia usług
opiekuńczych), w wykonywaniu których
osoba wskazana w kolumnie 1 pełniła funkcję
koordynatora (lub podobną)
2

Oświadczamy, że powyższe ceny zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie do dnia 31.12.2021 r.
Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego
w projekcie umowy załączonej do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i załączonym wzorem umowy oraz
pozostałymi załącznikami, do których nie wnosimy zastrzeżeń oraz zdobyliśmy
konieczne informacje do przygotowania oferty.

Wartość należy przedstawić w liczbach naturalnych: N = {0,1,2,3,4,5,...}.

•

•
•

Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego, tj. 30 dni od terminu
składania ofert.
Zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do zawarcia umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiającego w jego siedzibie.
Nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu
udzielenia niniejszego zamówienia.
• Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
• Zamówienie
zrealizujemy
sami**/przy
udziale
podwykonawców**.
Podwykonawcom zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia:
Lp.

Firma Podwykonawcy (o ile jest znana)

Część zamówienia

•
Oferta została złożona na …………... kolejno ponumerowanych stronach od nr
..... do nr...... .
•
WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
1. …………………………………………………......................................................
2. …………………………………………………......................................................
3. …………………………………………………......................................................
4. …………………………………………………......................................................
5. …………………………………………………......................................................
6. …………………………………………………......................................................
7. …………………………………………………......................................................
8. …………………………………………………......................................................

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

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

miejscowość, data

podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania wykonawcy

**niepotrzebne skreślić

