
ZAŁĄCZNIK  NR  3
do zaproszenia do złożenia oferty

(pieczęć Wykonawcy)1
FORMULARZ OFERTY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  świadczenie usług
sprzątania  i  utrzymania  czystości  siedziby  Regionalnego  Centrum  Krwiodawstwa  
i  Krwiolecznictwa  dr  Konrada  Vietha  w  Radomiu  (znak   sprawy:  ZR-..../18)
oświadczamy/wykonawcy występujący wspólnie: ………………………………………. oświadczają2,:

1. OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia w zakresie objętym opisem przedmiotu
zamówienia: 

za łączną cenę brutto (z podatkiem VAT) za 12 miesięcy .................................................................. zł

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

Przedmiot 
zamówienia

Wartość brutto usługi 
za 1 miesiąc

Liczba miesięcy Wartość brutto usługi 
za 12 miesięcy
(kol. 2 x kol. 3)

1 2 3 4

Usługi sprzątania 
i utrzymania czystości 12

2. OŚWIADCZAMY,  że  sposób  reprezentacji  spółki  /  konsorcjum3 dla  potrzeb  niniejszego
zamówienia  jest  następujący: ………………………………………………………………………..
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę: spółki cywilne lub konsorcja).

3. OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do realizowania przedmiotu zamówienia  od 1 sierpnia
2018 r. do 31 lipca 2019 r.

4. OŚWIADCZAMY,  że  zapoznaliśmy  się  z  zaproszeniem  do  złożenia  oferty  i  uznajemy  się  
za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.

5. UWAŻAMY  się za związanych niniejszą ofertą przez okres  30 dni od upływu terminu składania
ofert.

6. ZAMÓWIENIE  zamierzamy  zrealizować  sami4/z  udziałem  Podwykonawców  w  następujących
częściach zamówienia: …………………………………………………………...…………..………………
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................

(wskazać części zamówienia podlegające realizacji przez Podwykonawców)

1w przypadku wykonawców występujących wspólnie pieczęć pełnomocnika 
2niepotrzebne skreślić
3niepotrzebne skreślić
4niepotrzebne skreślić



7.  OŚWIADCZAMY,  że  zapoznaliśmy  się  z  istotnymi  postanowieniami  umowy,  które  stanowią
załącznik nr 4 do zaproszenia do złożenia oferty i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej
oferty do zawarcia  umowy na określonych w tym załączniku warunkach,  w miejscu i  terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego.

8.  Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy  kierować na nasz adres:
.........................................................................................................................................................
nr. tel.: .................................., fax.: ..................................., e-mail : ………………………………

9. OFERTĘ niniejszą składamy na ............... kolejno ponumerowanych stronach.

10. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

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

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

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

................................ dn. ........................    .....................................................................................
podpis wykonawcy5 lub upełnomocnionego 
przedstawiciela (przedstawicieli) wykonawcy

5w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje pełnomocnik


