
Formularz ofertowy
 

pieczątka firmowa Wykonawcy

Miejski Zakład Zasobów Lokalowych
Zakład Budżetowy
Gminy Sosnowiec
ul. Partyzantów 10a 
S O S N O W I E C 

O F E R T A 

na: usługę opróżnienia 23 pustostanów znajdujących się na terenie miasta  
                          Sosnowca oraz utylizację wszystkich odpadów w nich się znajdujących

1.  Nawiązując  do  zamieszczonego  na  stronie  internetowej  rozpoznania  cenowego,
oferujemy:

a) Wykonanie zamówienia stanowiącego przedmiot zapytania za:
cenę netto: …............................zł + ….......%VAT= brutto …..................................
słownie zł (brutto): …..................................................................................................
…..................................................................................................................................

2. Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w formularzu ofertowym i zawarte w
załączonych  do  niego  dokumentach  są  aktualne  i  zgodne  z  prawdą  oraz  zostały
przedstawione  z  pełną  świadomością  konsekwencji  wprowadzenia  w  błąd
Zamawiającego.

Data i podpis Wykonawcy

….........................................

Załączniki:
1. ............................
2. …........................



WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO

Przedmiotem  zamówienia  jest  usługa  obejmująca  opróżnienie  23  szt.  pustostanów  oraz
pomieszczeń przynależnych do lokalu (komórki bądź piwnicy) znajdujących się w budynkach na
terenie miasta Sosnowca oraz utylizacja wszystkich odpadów w nich się znajdujących.

Usługa musi zostać wykonana do 30 maja 2018 r.

Kolejność  opróżniania  poszczególnych  lokali  Wykonawca  ustala  z  kierownikiem  ADM  lub
oddelegowanym pracownikiem.
Opróżnianie  mieszkań  musi  odbywać  się  w  taki  sposób,  aby  nie  przeszkadzać  pozostałym
mieszkańcom budynku oraz  aby nie doszło do uszkodzeń zewnętrznych bądź wewnętrznych części
budynku, które są często po gruntownym remoncie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilościowej pustostanów do opróżnienia.

Protokoły  wykonania  robót  zostaną  podpisane  przez  Zamawiającego,  dopiero  po  całkowitym
uprzątnięciu wszystkich lokali.

Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia Zamawiającemu faktury VAT na następujące dane:
Nabywca:

GMINA SOSNOWIEC

Al. Zwycięstwa 20

41-200 Sosnowiec

NIP 644-345-36-72

Miejsce  przeznaczenia /Adresat/

Miejski  Zakład  Zasobów  Lokalowych  w  Sosnowcu

ul. Partyzantów 10a

41-200 Sosnowiec

Wymagania:
Wykonawca zamierzający świadczyć usługę, zobowiązany jest posiadać sprzęt umożliwiający mu
wykonanie przedmiotowej usługi.

Podczas świadczenia usług Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i  higieny pracy.  Wykonawca zapewni i  będzie utrzymywał  wszelkie  urządzenia
zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i  odpowiednią  odzież  do  ochrony  życia  i  zdrowia  osób
zatrudnionych oraz dla zapewnienia ochrony osób postronnych. Zamawiający uznaje, że wszelkie
koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie wymagają odrębnej zapłaty
i są uwzględnione w wyliczonej cenie oferty. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pokrycia  kosztów  wszystkich  szkód  wyrządzonych  podczas
wykonywania prac.




