
 

 

 

 

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
na obsługę fontann miejskich 

 
FORMULARZ OFERTOWY 

………………………… 
Pieczęć wykonawcy 

Gmina – Miasto Stargard 
Zarząd Usług Komunalnych 
ul. Pierwszej Brygady 35 
73 – 110 Stargard 

 
O F E R TA 

 
Nazwa i siedziba wykonawcy ….......................................................................................................................... 
 
…..................................................................................................................................................................................... 
 
NIP  ............................................................................   REGON .............................................................................. 
 
Rachunek bankowy nr ....................................................................................................................................... 
 
w banku ..................................................................................................................................................................... 
 
Numer telefonu   ................................................................. Numer telefaksu ............................................... 
 
Adres mailowy ......................................................................................................................................................... 
 
Osoba  reprezentująca wykonawcę ………...................................................................................................... 
 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na „obsługę fontann miejskich” oferuję wykonanie 
zamówienia na następujących warunkach: 
 
1.Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę wynoszącą: 
 

a) Ryczałtowa cena ofertowa netto za świadczenie usługi związanej z obsługą jednej 
fontanny w jednym miesiącu w zapisie liczbowym wynosi:  
………………….…….………………..…………………  
Cena netto słownie 
…………………………………………………….……….…………………………………………………… 
 

b) Ryczałtowa cena ofertowa brutto za świadczenie usługi związanej z obsługą jednej 
fontanny w jednym miesiącu w zapisie liczbowym wynosi:  
………………….…….………………..…………………  
Cena brutto słownie 
…………………………………………………….……….…………………………………………………… 
 
 
 



 

 

 

 

 
c) Ryczałtowa cena ofertowa netto za świadczenie usługi związanej z obsługą trzech 

fontann w jednym miesiącu w zapisie liczbowym wynosi  
(Należy punkt a) przemnożyć przez 3 fontanny):  
………………….…….………………..…………………  
Cena netto słownie 
…………………………………………………….……….…………………………………………………… 
 

d) Ryczałtowa cena ofertowa brutto za świadczenie usługi związanej z obsługą trzech 
fontann w jednym miesiącu w zapisie liczbowym wynosi:  
………………….…….………………..…………………  
Cena brutto słownie 
…………………………………………………….……….…………………………………………………… 
 

e) Ryczałtowa cena ofertowa netto za świadczenie usługi związanej z obsługą trzech 
fontann w całym okresie  trwania umowy w zapisie liczbowym wynosi 
(Należy punkt c) przemnożyć przez 24 miesiące):  
………………….…….………………..…………………  
Cena netto słownie 
…………………………………………………….……….…………………………………………………… 
 

f) Ryczałtowa cena ofertowa brutto za świadczenie usługi związanej z obsługą trzech 
fontann w całym okresie  trwania umowy w zapisie liczbowym wynosi 
………………….…….………………..…………………  
Cena brutto słownie 
…………………………………………………….……….…………………………………………………… 
 

2.Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym oraz istotnymi postanowieniami 
umowy i nie wnoszę do ich treści żadnych zastrzeżeń. 
 
3.Zobowiązuję się do wykonywania zamówienia w okresie umownym. 
 
4.Akceptuję warunki płatności określone przez zamawiającego w istotnych postanowieniach 
umowy. 
 
 
 
 
 
Miejscowość i data : ................................................................. 
 
 
Podpisano                        …...................................................................... 
(podpis czytelny: imię i nazwisko   lub  
podpis nieczytelny łącznie z pieczęcią podpisową) 


