Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy na utrzymanie czystości i porządku na przystankach
autobusowych będących w utrzymaniu Gminy Pruszcz Gdański
...................................dnia...............................
Gmina Pruszcz Gdański
ul. Wojska Polskiego 30
83-000 Pruszcz Gdański
Nawiązując do zaproszenia do składania ofert, my niżej podpisani reprezentujący:
…...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(nazwa i adres Wykonawcy)
nr tel....................................................
e-mail..................................................
1) Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2) Oświadczamy, że realizując zamówienie wykonamy za cenę ryczałtową brutto:
Tabela nr 1
Cena jednostkowa ryczałtowa brutto
za utrzymanie 1 przystanku
autobusowego w czystości i
porządku miesięcznie ;
cena obejmuje wynagrodzenie za
czynności określone w
§ 1 ust. 2 pkt. 2-6 umowy oraz koszty
utylizacji odpadów

Cena brutto
za utrzymanie 109 przystanków
autobusowych miesięcznie
(kol nr 1 x 109 szt.)

Cena brutto
za utrzymanie 109 przystanków autobusowych w roku
2017
(kol nr 2 x 12 miesięcy)

1

2

3

…...

…....

.…...

(wypełnić tabelę, podać cenę jednostkową ryczałtową brutto za utrzymanie 1 przystanku autobusowego miesięcznie, cenę brutto miesięcznego
utrzymania 109 przystanków autobusowych, cenę brutto za utrzymanie 109 przystanków autobusowych w roku 2017 - wszystkie stawki brutto)

Tabela nr 2
Cena jednostkowa ryczałtowa brutto
za opróżnianie jednego pojemnika
znajdującego się w obrębie
przystanku autobusowego
miesięcznie ; cena obejmuje
wynagrodzenie za czynności
określone w
§ 1 ust. 2 pkt. 1 oraz koszty utylizacji
odpadów

Cena brutto
za opróżnianie 109 pojemników
miesięcznie
(kol nr 1 x 109 szt.)

Cena brutto
za opróżnianie 109 pojemników w roku 2017
(kol nr 2 x 12 miesięcy)

1

2

3

…...

…....

.…...

(wypełnić tabelę, podać cenę jednostkową ryczałtową brutto za utrzymanie 1 pojemnika znajdującego się w obrębie przystanku autobusowego, cenę
brutto miesięcznego utrzymania 109 pojemników, cenę brutto za utrzymanie 109 pojemników w roku 2017 – wszystkie stawki brutto)

…........................................................................................................................zł w tym należny podatek VAT
(cena brutto : tabela nr1 kolumna 3 + tabela nr 2 kolumna 3)

(słownie cena brutto …...............................................................................................................
…..............................................................................................................................................zł)
3) Oświadczamy, iż cena określona w pkt. 2 niniejszego formularza oferty obejmuje wszystkie opłaty, koszty
i podatki.
4) Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się do wykonania i zakończenia prac w

terminach określonych w zapytaniu ofertowym.
5) Oświadczamy, że składający niniejszą ofertę jest */ nie jest *(niepotrzebne skreślić)
„Przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi“ w rozumieniu art. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm. ).
„Przyjmującym zlecenie lub świadczącym usługi": w rozumieniu art. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2015 r. poz. 2008 ze zm. ) jest:
a) osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą zarejestrowaną w Rzeczypospolitej Polskiej albo w
państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, niezatrudniająca pracowników lub niezawierająca umów ze zleceniobiorcami albo
b) osoba fizyczna nie wykonująca działalności gospodarczej
- która przyjmuje zlecenie lub świadczy usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i art. 750
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 i 585), zwanej dalej
"Kodeksem cywilnym", na rzecz przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) albo na rzecz innej jednostki
organizacyjnej, w ramach prowadzonej przez te podmioty działalności.

….................................................................................................................
(podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

