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Nazwa i adres wykonawcy  

     

 

    FORMULARZ OFERTOWY 

W związku z prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Łagów Sp. z o.o. 

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty  

30 000 euro na zadanie pn. Ochrona fizyczna w 2023r. na bazie Przedsiębiorstwa Usług 

Komunalnych Łagów Sp. z.o.o. przy ul. Opatowskiej 24 w Łagowie oraz ochrony 

oczyszczalni ścieków w Łagowie przy ul. Iwańskiej 15A, ujęcie wody w Płuckach, ujęcie 

wody w Łagowie, ul. Kielecka, hydrofornia wody w Łagowie, ul. Zapłotnia, ujęcie wody 

w Lechówku wraz z hydrofornią w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. oferuję 

wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu 

zamówienia, za kwotę w wysokości: 

 

Lp. Nazwa obiektu Ryczałtowa 

cena netto za 1 

miesiąc 

Liczba 

miesięcy w 

okresie 

umownym 

Wartość netto w 

okresie umowy 

1. Ochrona fizyczna na obiekcie 

przy ul. Opatowskiej 24 „BAZA 

SKR”  

 12  

2. Ochrona oczyszczalni ścieków w 

Łagowie przy ul. Iwańskiej 15A 
 12  

3. Ochrona ujęcie wody w Płuckach  12  

4. Ochrona ujęcie wody w 

Łagowie, ul. Kielecka 
 12  

5. Ochrona hydrofornii wody w 

Łagowie, ul. Zapłotnia 
 12  

6. Ochrona ujęcie wody w 

Lechówku wraz z hydrofornią 
 12  

Razem netto:  

Netto słownie:  

 

VAT  %  

Razem brutto:  

Brutto słownie:  

 
 

 



1. Oświadczam, że oferowana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne dla 

kompleksowego wykonania zamówienia i stanowi podstawę do rozliczenia się z 

Zamawiającym. 

2. Oświadczam, że przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia, a tym samym 

uzyskałem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia 

w takim zakresie, że zapewni to prawidłowe sporządzenie oferty, jak i realizację 

zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami zaproszenia, akceptuje je oraz 

przyjmuje je do realizacji. 

5. Oświadczam, że spełniam wszystkie warunki postawione w zaproszeniu do 

składania ofert. 

6. Oświadczam, że zawarty w zaproszeniu do składania oferty wzór umowy został 

przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do 

zawarcia umowy na przedstawionych warunkach w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego.  

7. Zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy. 

8. Ponad to udzielam: 

- terminu płatności 30 dni od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury w 

siedzibie Zamawiającego. 

10. Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia do 01.01.2023r. 

 

 

 

 

 

 

...………………………………     ………………………….. 
                  miejscowość i data                                               podpis  

 

 

 


