
                                                           Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego nr 42/TU/2021 

 

 

………………………………                                                                                                                                          

miejscowość, data 

 

 

OFERTA 
 

                                                                                                                      

Nazwa Oferenta:  …………………………………………………………………………… 

Adres siedziby Oferenta: ………………………………………………………….……….. 

NIP …………………………… REGON …………………………………………..………. 

Telefon ……………….. E- mail ……………………………………………………........... 

Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym:  

Imię i nazwisko …………………………….. 

Numer telefonu …………………………….. 

e-mail ……………………………………….. 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr 42/TU/2021 składamy ofertę na usługę odśnieżania dachów Fabryki 

Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o. o.  

 

Ceny oferty:  

 

a) za 1 m2 powierzchni dachów, z której został usunięty śnieg wraz z nawisami śnieżnymi i soplami lodu:  

Cena netto wynosi: ……………………………………………………………………………………………………. 

Słownie: ……………..……………………………………………………………………………………… złotych netto. 

Kwota podatku VAT wynosi: …………………………………………………………………………………………. 

Słownie: ……………..…………………………………………………………………………………………….. złotych. 

Cena brutto wynosi: …………………………………………………………………………………………………… 

Słownie: ……………..…………………………………………………………………………………….. złotych brutto. 

 

b) za 1 m3 wywiezionego śniegu na odległość min. 250 m w jedną stronę: 

Cena netto wynosi: …………………………………………………………………………………………………….. 

Słownie: ……………..……………………………………………………………………………………… złotych netto. 

Kwota podatku VAT wynosi: …………………………………………………………………………………………. 

Słownie: ……………..…………………………………………………………………………………………….. złotych. 

Cena brutto wynosi: …………………………………………………………………………………………………… 

Słownie: ……………..…………………………………………………………………………………….. złotych brutto. 

 

c) za 1 miesiąc czuwania (od grudnia do marca):  

Cena netto wynosi: ……………………………………………………………………………………......................... 

Słownie: ……………..……………………………………………………………………………………… złotych netto. 

Kwota podatku VAT wynosi: …………………………………………………………………………………………. 

Słownie: ……………..…………………………………………………………………………………………….. złotych. 

Cena brutto wynosi: ……………………………………………………………………………………………………... 

Słownie: ……………..…………………………………………………………………………………….. złotych brutto. 

 

W kwocie skalkulowano prace określone w Zapytaniu ofertowym i Projekcie Umowy.  

 



                                                           Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego nr 42/TU/2021 

Niniejszym oświadczamy że: 

1. Zapoznajemy się z opisem i miejscem zamówienia i nie wnoszę zastrzeżeń. 

2. Akceptujemy Projekt Umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia i zobowiązuję się w przypadku wyboru 

mojej oferty do zawarcia Umowy na takich warunkach, jakie wynikają z Projektu Umowy. 

3. Oświadczamy że zapoznaliśmy się z Projektem Odśnieżania Dachu, uznaje się związanym określonymi 

w niej wymogami i zasadami postępowania. 

4. Oświadczamy, że do realizacji ww. prac posiadamy niezbędny atestowany sprzęt oraz przeszkolonych 

i uprawnionych do pracy na wysokości pracowników. 

5. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu ofertowym tj. 

30 dni. 

6. Oświadczamy, ze oferta nie zawiera / zawiera informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

7. Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia 

oferty. 

 

Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część jest: 

1. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego 

2. Parafowany Projekt Umowy – Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego 

3. Kopia aktualnego odpisu KRS lub Zaświadczenie o wpisie do CEIDG 

4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego, że oferent jest czynnym płatnikiem podatku VAT 

5. Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

6. Referencje  

7. Polisa OC 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Pieczątka firmowa Wykonawcy Podpis czytelny osoby uprawnionej 

 


