
Znak sprawy: IOŚ 272.1.2015 

Załącznik nr 1 do SIWZ  
FORMULARZ     OFERTOWY  

 

Ofertę przetargową składa: 

 

Nazwa Wykonawcy:..................................................................................................................... 

Adres:…………........................................................................................................................... 

Województwo:............................................................. Powiat:.................................................... 

Tel./Fax. ................................................................ 

REGON: ............................................................... NIP:............................................................... 

Osoba upoważniona do kontaktów............................................................................................... 

Gmina Kamieńsk 
ul. Wieluńska 50 
97-360 Kamieńsk 

tel. +48 44/681 71 23 
faks +48 44/681 71 53 

NIP: 772-22-60-719 
REGON: 590648280 

 
1) Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie przetargu nieograniczonego na „ Odłapywanie bezdomnych zwierząt oraz sprawowanie opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Kamieńsk”  oferujemy wykonanie przedmiotu 
zamówienia za ceny ofertowe: 

 

A) Cena opieki (utrzymania) jednego zwierzęcia w schronisku (stawka za dobę) 

cena ofertowa netto: ................................................PLN 

podatek VAT ............. %: .....................................................PLN 

cena ofertowa brutto: .............................................PLN  
cena ofertowa brutto słownie złotych: ................................................................................. 

B) Cena jednokrotnego wyłapania i/lub odbioru zwierzęcia oraz transportu  

cena ofertowa netto: ................................................PLN 

podatek VAT ............. %: .....................................................PLN 

cena ofertowa brutto: .............................................PLN  
cena ofertowa brutto słownie złotych: ........................................................... 

C) Termin płatności faktur od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego 

Termin płatności faktur .....................dni 

 
2) Cena za realizację zamówienia nie przekroczy kwoty………………….zł brutto  
(słownie:………………………. zł brutto) 



Znak sprawy: IOŚ 272.1.2015 

UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest do wskazania przedmiotowej ceny w oparciu o następujące 
wyliczenia:  
[……………..zł brutto (cena opieki – utrzymania jednego zwierzęcia wskazana w pkt 1 A) Formularza 
ofertowego) x 64 szt. bezdomnych zwierząt (przewidywana ilość bezdomnych zwierząt z terenu Gminy 
Kamieńsk w schronisku) x 365 dni] + […………… zł brutto (cena jednokrotnego wyłapania bezdomnego 
zwierzęcia z terenu Gminy Kamieńsk wskazana w pkt 1 B) Formularza ofertowego) x 20 szt. (przewidywana 
ilość wyłapań bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kamieńsk].  

3) Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie – od dnia 30.04.2015 r. do dnia 30.04.2016 r.  
4) Zobowiązujemy się w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą i przyznania nam zamówienia 

do podpisania umowy w formie zgodnej z załącznikiem Nr 5 do SIWZ w terminie i miejscu wskazanym 
przez Zamawiającego. 

5) Jesteśmy związani ofertą przez czas wskazany w SIWZ. 

6) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 
załącznikami i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń. 

7) Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty oraz wykonania 
zamówienia. 

8) Składamy niniejszą ofertę we własnym imieniu / wspólnie*. 

* niepotrzebne skreślić  
9) Zamówienie zrealizujemy bez udziału podwykonawców / z udziałem podwykonawców *. 

* niepotrzebne skreślić  
Zakres zamówienia powierzony podwykonawcy/om: 

1. ........................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................... 

10) Oświadczamy*, że informacje zawarte na stronach nr od ......... do ........... oferty, stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie 
mogą być one udostępniane. 

* jeżeli dotyczy 

11) Integralną cześć oferty stanowią następujące dokumenty: 

1. ..................................................................................................................................... 

2. ..................................................................................................................................... 

3. ..................................................................................................................................... 

4. ..................................................................................................................................... 

5. ..................................................................................................................................... 

6. ..................................................................................................................................... 

7. ..................................................................................................................................... 

 
OFERTA  została złożona na ...................... kolejno ponumerowanych stronach. 

 

 

 

 
………………………..……………………………………………….. 

(Podpis i pieczęć właściciela, podpis uprawnionego przedstawiciela 

Wykonawcy, pieczątka firmowa i imienna) 

 

Miejscowość, data…………………………………………….. 


