FORMULARZ OFERTY
ZAMAWIAJĄCY :
Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Rostafińskiego 8
w imieniu której działa: ATENA & HJW Spółka z o.o., 50-237 Wrocław, ul. Ołbińska 6.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Usługa polegająca na świadczeniu usług porządkowych w zakresie stałego utrzymania
czystości powierzchni wewnętrznej w budynku mieszkalnym stanowiącym własność
Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Rostafińskiego 8 oraz jego otoczenia – zgodnie
z zakresem określonym w Załączniku Nr 1



554,64 m2 powierzchni wewnętrznej (w tym klatka schodowa, strych, korytarze piwniczne,
inne pomieszczenia wspólnego użytku)
61,20 m2 powierzchni zewnętrznej (chodniki, prześwity).

NAZWA OFERENTA:
....................................................................................................................................................................
…………………………...........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
( nazwa firmy, adres firmy, imię i nazwisko właściciela (li )

ADRES e-mail: …………………….........................................................................................................

NIP Nr ......................................................Nr telefonu .........................................................................

OFERUJĘ WYKONANIE ZAMÓWIENIA ZA MIESIĘCZNĄ CENĘ BRUTTO:
C1 – za sprzątanie powierzchni wewnętrznej (w tym 23 % VAT )
C2 – za sprzątanie powierzchni zewnętrznej oraz utrzymanie czystości w miejscu gromadzenia
odpadów (w tym 8 % VAT)

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Rostafińskiego 8
● powierzchnia wewnętrzna: 554,64 m2
● powierzchnia zewnętrzna: 61,20 m2
C1 =

C2 =

Łącznie: C1+C2 = ………..………….…… zł brutto (słownie: ………………….…..…….………
…………………………………………………………………………….……………….…...……….)

Podane w ofercie ceny zawierają wszystkie koszty prac koniecznych do prawidłowego
zrealizowania przedmiotu zamówienia i nie będzie podlegać zmianie i waloryzacji.
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OŚWIADCZENIA WYKONAWCY:
NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE :
 Oświadczam, że jestem uprawniony do występowania w obrocie prawnym zgodnie
z wymaganiami ustawowymi.
 Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
 Oświadczam, że sytuacja finansowa mojego Zakładu zapewnia wykonanie przedmiotu
zamówienia bez przestojów i terminowo.
 Oświadczam, że nie zalegam z uiszczaniem podatków, składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne.
 Oświadczam, że Zakład mój nie jest w stanie likwidacji i nie toczy się w stosunku do niego
postępowanie upadłościowe.
 Oświadczam, że dysponuję niezbędną wiedzę, doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym i
technicznym, sprzętowym oraz zatrudniam wykwalifikowanych pracowników zapewniających
prawidłową realizację zamówienia.

Dnia ………………………….

………………………………….
(podpis i pieczęć Wykonawcy)
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