
Załącznik nr 1 SIWZ 

Nr sprawy: P/1/DA/2019 

 

………………………………….. 

      pieczątka Wykonawcy 

FORMULARZ OFERTOWY 

na świadczenie usług sprzątania terenów zewnętrznych oraz  powierzchni wewnętrznych  
w  budynkach  będących własnością 

Olsztyńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.  
 w Olsztynie 

 

Nazwa wykonawcy:  ........…………………………………………………………………………… 

Siedziba wykonawcy:  ........……………………………………………………………………………  

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

Województwo:   ........…………………………………………………………………………… 

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

Nr faksu:   ........…………………………………………………………………………… 

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

Miejsce i numer rejestracji  lub wpisu do ewidencji: ………………………………………………………. 

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

nr REGON   ........…………………………………………………………………………… 

 Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług sprzątania terenów 

zewnętrznych oraz powierzchni wewnętrznych w budynkach będących własnością OTBS Sp. z o.o. w Olsztynie, 

oferujemy wykonanie usługi objętej zamówieniem zgodnie z wymogami zawartymi w SWIZ za  miesięczne 

ryczałtowe wynagrodzenie brutto w łącznej wysokości: ............................................................ zł 

(słownie:...........................................................................................................złotych) 

w tym: 

 POWIERZCHNIE WEWNĘTRZNE: 

miesięczna ryczałtowa cena netto  .................................................... zł, 

+  podatek VAT w obowiązującej stawce  .................................................... zł, 

Cw -  miesięczna ryczałtowa cena brutto RAZEM .....................................................zł 



 

 POWIERZCHNIE ZEWNĘTRZNE: 

miesięczna ryczałtowa cena netto  .................................................... zł, 

+  podatek VAT w obowiązującej stawce  .................................................... zł, 

Cz -  miesięczna ryczałtowa cena brutto RAZEM .....................................................zł 

 

Miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto obliczono w następujący sposób: 

CENA  = Cw  +  Cz 

gdzie: 

CENA – miesięczne ryczałtowe wynagrodzenie brutto wyrażone w PLN za wykonywanie usług sprzątania 
terenów zewnętrznych oraz powierzchni wewnętrznych w budynkach będących własnością OTBS Sp. z o.o. w 
Olsztynie;  
C w – miesięczna ryczałtowa cena brutto za wykonywanie usługi sprzątania powierzchni wewnętrznych w 
budynkach będących własnością OTBS; 
C z - miesięczna ryczałtowa cena brutto za wykonywanie usługi sprzątania terenów zewnętrznych będących 
własnością OTBS; 
 
T - Czas reakcji na zgłoszenie awaryjne …………………………..godzin  od przyjęcia zgłoszenia. 
 
1. Oświadczam, że oferowana stawka zawiera wkalkulowane wszystkie koszty związane  

z wykonaniem przedmiotu zamówienia i jest ofertą ostateczną. 
2. Oświadczam, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
3. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami określającymi przedmiot zamówienia  

i zobowiązujemy się do ścisłego ich przestrzegania. 
4. Oświadczam, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy  

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 
5. Oświadczam, że znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 
6. Oświadczam, że przyjmujemy bez zastrzeżeń warunki umowne. 
 

 

 

 

…………………….., dnia ……………………           …………………………………… 

podpis i pieczęć Wykonawcy 

                     lub upoważnionego przedstawiciela  

 

 


