Załącznik nr 1 do SIWZ
.....................................
Nazwa Wykonawcy

.....................................
Adres Wykonawcy

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

Sąd Rejonowy w Szubinie
ul. Plac Wolności 4
Szubin
FORMULARZ OFERTOWY
W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, którego przedmiotem jest świadczenie usługi sprzątania obiektów, utrzymania
czystości terenów zewnętrznych i ochrony obiektów Sądu Rejonowego w Szubinie, oferujemy
wykonanie zamówienia za cenę:

Zadanie nr 1
Lp.
Nazwa przedmiotu
zamówienia
1

2

Jednostka
Cena
miary
jednostkowa
netto

Świadczenie usługi
ochrony na posterunkach
wyszczególnionych w
załączniku nr 6 do SIWZ
Konwój (tj. samochód i
jeden ochroniarzkierowca

Stawka
VAT

Cena
jednostkowa
brutto

godzina
1 km

………………………………………
(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

Zadanie nr 2
Lp.

Nazwa obiektu

Jednost
ka
miary

Ilość

Miesięczna
Cena
jednostkowa
netto

Stawka
vat

Miesięczna
Cena
jednostkowa
brutto

Miesięczna
Wartość
netto

Stawka
VAT

Sąd Rejonowy w Szubinie
Plac Wolności 4
ul. Kcyńska 34

m2
m2

955
105

Sąd Rejonowy w Żninie
Plac Wolności 17
ul. Sądowa 2

m2
m2

588
399

Sąd Rejonowy w Nakle N/Notecią
ul. Sądowa 3
Teren zewnętrzny
utwardzany przy ul.
Sądowa 3
Teren zewnętrzny
zielony przy ul.
Sądowa

m2
m2

1444

m2

447

1226

Wartość ogółem
Podane ceny za m2 zawierają wykonanie wszelkich czynności w okresie i częstotliwości podanych w SIWZ i
załączniku nr 6, uwzględniają zakup środków czystości

Miesięczna
Wartość
brutto

…………………… x 9 miesięcy = …………………
(wartość ogółem)

(wartość całkowita )

·
·

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Pzp
Zapoznaliśmy się z warunkami przeprowadzanej procedury oraz treścią Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń formalno-merytorycznych
· Spełniamy wymagania Zamawiającego oraz posiadamy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania
oferty.
· Uważamy się za związanych ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania ofert.
· Akceptujemy treść wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy
na warunkach określonych we wzorze.
Załącznikami do niniejszej oferty są:
……………………
……………………
……………………
……………..…………..
(miejsce i data)

……………………………………………
(Podpis i pieczęć osoby uprawnionej
do reprezentowania Wykonawcy)

