
 
 

 

…………………………., dn. ………………… 

………………………………. 

………………………………. 

                Nazwa firmy 

 

OFERTA 

1. Na wykonanie jednorazowego mycia rzeźb i elementów małej architektury na terenie 

parków (w tym zabytkowych) w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy  

- zgodnie z załącznikami do zapytania . 

 

Niżej podpisani ……………………………………………………………………………………. działając w 

imieniu i na rzecz ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące wykonania ww. przedmiotu zamówienia, 

składam/y niniejszą ofertę. 

Oferuję/jemy realizację przedmiotu zamówienia za łączną kwotę : 

- netto     …………………………..…..  zł  

(słownie:……………………………………………..…………….…………………..….. zł) 

- brutto    ………..……………………… zł  

 (słownie:  ………………………………………………………………….…….………… zł)  

w tym kwota VAT:………………….. zł  

 (słownie:  …………………………………………………..…………….….………….… zł) 

Zgodnie  z kosztorysami ofertowymi  , stanowiącymi  załączniki nr 2 i 2a  do niniejszego 

formularza  

Oświadczam/y, że wykonamy ww. przedmiot zamówienia zgodnie z umową , 

warunkami wykonania umowy oraz w terminach wskazanych w zapytaniu i we  

wzorze umowy  : 

1. Oświadczam/y, że podane wynagrodzenie brutto zawiera wszystkie koszty realizacji 

przedmiotu zamówienia. 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 115/WZP/2021. 

 



 
 

2. Oświadczam/y, że zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/my 

zastrzeżeń oraz przyjmuję/my warunki w nich zawarte. 

3. Oświadczam/y, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres  

30 dni od upływu terminu składania ofert. 

4. Termin płatności: do 21 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. 

5. Z mojej/naszej strony realizację zamówienia koordynować będzie: 

 

……………………………………………..………………, tel……………..…………………………,  

 

 e-mail ……………………….................. 

6. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na 

warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

7. Ofertę niniejszą składam/y na …..….. kolejno ponumerowanych stronach. 

8. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są: 

1) Dokument potwierdzający podstawę działalności gospodarczej w formie 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem, 

2) Referencje potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt. 3.1) zapytania  

3) oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach – wykształceniu oraz praktyce 

zawodowej wraz z dokumentami potwierdzającymi - prace winny być 

samodzielnie wykonywane lub kierowane przez osobę wykonywane  posiadającą 

doświadczenie i uprawnienia w zakresie konserwacji rzeźb, spełniającą wymogi 

określone w art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 

23 lipca 2003 r. ze zm. (tj. Dz.U.2020.282) 

4) harmonogram prac .   

 

 

 

 

………………….…….., dnia…………………… 

 

 

                                                                                                                                              

…………………………………………………………. 

                                                                                                               (podpis upoważnionego 

Wykonawcy, jego przedstawiciela lub pełnomocnika  ) 

* niepotrzebne skreślić 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


