ZAŁ. NR 2 - FORMULARZ OFERTY
..........................................., dnia ...........................
(Miejscowość)

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. …..........................................................
fax. …..........................................................
e - mail …......................................................
Oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty;

1)
1

2

L.p.
Usługa
1.
uśpienie ślepego miotu
opieka weterynaryjna duże zwierzę (pies, dzik,
2.
sarna itp.)
pomoc weterynaryjna małe zwierzę (kot, ptak,
lis, itp.)
3.
4.
sterylizacja kotki
5.
kastracja kota

3

4

5

Szacowana ilość
zdarzeń w roku

Cena jednostkowa [zł]

Cena ogółem
brutto [zł]

2
60
20
30
10
RAZEM

2)
Oświadczamy, że realizację zamówienia wykonamy za cenę ryczałtową brutto:
(wypełnić tabelę, podać cenę jednostkową brutto dla każdej z usług w kol. nr 4, przemnożyć kol. 3 x
kol.4, wynik wpisać do kol. 5, zsumować kolumnę nr 5 i podać cenę ogółem brutto dla całej umowy)
cena brutto wynosi ….............................................................. zł w tym należny podatek VAT
(słownie cena brutto: .......................................................................................................zł)
3)
4)

5)

6)
7)

Oświadczamy, że dysponujemy zakładem leczniczym dla zwierząt w rozumieniu ustawy z dnia
18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r., Nr 11, poz. 95, z
późn. zm.);
Oświadczamy, że dysponujemy pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt,
spełniającym wymagania przepisów rozdziału 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie
zwierząt (Dz.U.2013.856 j.t z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla
prowadzenia działalności w zakresie zarobkowego przewozu zwierząt lub przewozu zwierząt
wykonywanego w związku z prowadzeniem innej działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r.
Nr 100, poz. 1012);
Oświadczamy, iż cena określona w pkt. 2 niniejszego formularza oferty obejmuje wszystkie
opłaty, koszty i podatki;
Oświadczamy, że akceptujemy projekt umowy i zobowiązujemy się do wykonania i
zakończenia prac w terminie określonym w zapytaniu ofertowym.
Oświadczam, 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 niewykonująca 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)

