ZAŁĄCZNIK NR 1
/Nazwa i adres Oferenta/
...........................................................
/Miejscowość, rok,m-c,dzień/

OFERTA
MIEJSKI ZAKŁAD
KOMUNIKACJI Spółka z ograniczona
odpowiedzialnością
27-400 Ostrowiec Św.
Aleja Jana Pawła II 45
Znak sprawy: Z.C./1/2020
I. Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w składaniu ofert na: 1) usługę sprzątania
budynków, autobusów ; 2) na ochronę mienia znajdujących się na terenie MZK oraz konwój
gotówki należących do MZK Sp. z o.o.
oferujemy realizację zamówienia przez okres 12 miesięcy:
liczbowo: ............................... złotych, słownie: .............................................................. złotych
MPK Sp. z o.o. w Ostrowcu
Świętokrzyskim

Wynagrodzenie
ryczałtowe netto
za okres 1 m-ca

Podate
k VAT
(%)

Wynagrodzenie
ryczałtowe
brutto

Ilość
miesięcy

Wynagrodzenie
ryczałtowe brutto
za okres 12 m-cy

za okres 1 m-ca

Usługa
sprzątania
budynków wg. załącznika
nr 1 do umowy
Usługa
sprzątania
autobusów wg.
załącznika nr 2 do umowy
Usługa ochrony osób i
mienia
RAZEM

12

12

12

II. Oferujemy stawkę godzinową w przypadku zaistnienia zdarzenia o którym mowa w § 3 ustęp 5
umowy usługi ochrony osób i mienia w wysokości 17,00 (brutto).
i oświadczamy że:
1. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Zaproszeniu do
złożenia oferty cenowej .
2. Oświadczamy że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do złożenia oferty cenowej i nie
wnosimy do niego zastrzeżeń.
3. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umów na warunkach
określonych przez Zamawiającego we wzorach umów będących załącznikami do Zaproszenia, w
miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4. Oświadczamy, że spełniamy /nie spełniamy* warunki określone w art. 22 i 24 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
5. Do kontaktów z Zamawiającym w zakresie związanym z niniejszym zamówieniem
upoważniamy: ......................................................................., tel. .................................................
6. Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14
RODO:

Strona 1 z 2

oświadczam (wykonawca), że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w
celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu (dotyczy danych
osobowych, które wykonawca pozyskał bezpośrednio w szczególności od osoby/ób fizycznej/nych
skierowanej/nych do realizacji zamówienia, podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną,
podwykonawcy/ podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność
gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną (np. dane
osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie), członka organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu
trzeciego, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK).

...............................................................
/upełnomocnieni przedstawiciele oferenta/
*/NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ
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