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WZÓR FORMULARZA OFERTY  

 

 

 

                                       Zakład Gospodarki Komunalnej   

w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. 

ul. B. Prusa 66 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

 

Nawiązując do ogłoszonego zamówienia w trybie Zapytanie ofertowe na: 

„Usługa ochrony obiektu bazy transportowej usytuowanej przy ulicy Łąkowej 10                     

w Ostrowi Mazowieckiej” 

1) oferujemy wykonanie  przedmiotu zamówienia, za cenę netto: ……………zł. 

(słownie………………), VAT …..% ……….. zł, łącznie: ………………… zł brutto ( słownie:   

…………………………………) 

  Cena 1 roboczogodziny ………………… zł netto. 

 

2)  oświadczamy, że zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu 

osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r. (Dz. U. Nr 123, poz.776 z późn. zm.) 

 i Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 25.06.1998r. (Dz. U. Nr 86, poz.547 

z późn. zm.) istnieje możliwość dokonywania odpisów pozwalających na obniżenie wpłaty na 

PFRON. Jednocześnie oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma jest uprawniona do 

wystawiania oświadczeń/dokumentów uprawniających Zamawiającego do skorzystania z ulgi                

w odpisie na PFRON, a gwarantowana stawka odpisu na PFRON w całym okresie obowiązywania 

umowy wyniesie ..........%Zamawiający oświadcza, że gwarantowana stawka odpisu na PFRON  

w okresie ostatnich 6 miesięcy przed upływem składania ofert wynosiła ................%. 

Oświadczenie   wg tabeli poniżej: 

Miesiąc październik 

2018 

listopad 

2018 

grudzień 

2018 

styczeń 

2019 

luty 

2019 

marzec 

2019 

Zniżka PFRON (%)       

Średniomiesięczna 

zniżka PFRON 
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3) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania Ofertowego i uznajemy się za związanych 

określonymi w nim zasadami postępowania, 

4) oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą  na czas 30 dni, 

5) termin płatności do 30 dni po dostarczeniu prawidłowo wystawionej faktury, 

6) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, które zostały zawarte                            

w Zapytaniu Ofertowym i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty  do zawarcia umowy na 

zawartych w niej warunkach,  

6) termin obowiązywania umowy: 12 miesięcy, 

7) załącznikami do niniejszej oferty są: 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

                                                                                                               

  

  ………………………………. 

                                                                                                      data i podpis osoby uprawnionej do składania 

                                                                                                                                                             oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy  

        


