
Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTOWY

OFERTA
złożona w postępowaniu dotyczącym utrzymania oraz pielęgnacji założenia ogrodowego 

przy Zameczku w Czerwionce-Leszczynach

1. DANE WYKONAWCY:
………………………............................................................................................................................
……………..……………..………………………………………….……….…….............................

Adres: ………………………………………………………………………………………………………. ..  
…………………………………………………………………………………………………………

Telefon: ….............................................................................................

Dane teleadresowe, na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 

e-mail…………....................................................................………….…

Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy i podpisująca ofertę:.............................................
Uwaga:  W  przypadku  podpisania  Oferty  przez  Pełnomocnika,  do  oferty  należy  dołączyć  oryginał
Pełnomocnictwa.

2. OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Wykonawca  oferuje  wykonanie  zadania  polegającego na  utrzymywaniu  estetycznego wyglądu  założenia
parkowo – ogrodowego znajdującego się na terenie przylegającym do zabytkowego Zameczku położonego
w Czerwionce – Leszczynach przy ul. Ks. Pojdy 35,  w tym do utrzymywania dobrostanu w/w założenia w
stanie  niepogorszonym  przez  cały  okres  obowiązywania  Umowy,  w  zakresie  opisanym  w  Zapytaniu
Ofertowym.

3. CENA OFERTOWA:

Za realizację przedmiotu zamówienia w okresie rocznym Wykonawca oferuje całkowitą cenę 
ryczałtową:

netto …....................................................PLN brutto: .............................................................................. PLN

Słownie (cena brutto):
 ….........................................................................................................................................................

4. OŚWIADCZENIA  WYKONAWCY:
Wykonawca oświadcza, iż:
1) jest  dopuszczony do obrotu prawnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i nie podlega wykluczeniu z
udziału w postępowaniach o udzielenie  zamówienia  publicznego z przyczyn  określonych w regulacjach
prawnych odnoszących się do szczególnych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę* 
2)  w całym okresie realizacji przdmiotu zamówienia będzie posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
nie  niższą niż 30 000zł.,  a  kopię polisy obejmującej  okres realizacji  przedmiotu zamówienia  dostarczy
Zamawiającemu w terminie do 10.01.2023r. 



W  przypadku,  jeżeli  w  okresie  realizacji  przedmiotu  zamówienia  zostanie  zawarta  nowa  umowa
ubezpiecznia na kolejny okres, kopia nowej również zostanie dostarczona do Zamawiającego w terminie do
5 dni roboczych od daty jej zawarcia pod rygorem naliczania kar umownych*
3)  skieruje  do  wykonania  zamówienia  co  najmniej  jedną  osobę  posiadającą  wykształcenie branżowe
określone  w  dokumencie  pt.  „Zalecenia  pielęgnacji  nasadzeń  drzew,  krzewów  i  bylin  oraz  trawników
gazonowych i parkowych w parku przy zabytkowym Zameczku w Czerwionce – Leszczynach” stanowiącym
Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego*
4) dysponuje i udostępni na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia sprzęt według wykazu:
-    urządzenie do koszenia dużych powierzchni trawiastych
-    zestaw narzędzi ręcznych do prac ogrodniczych 
-    zestaw narzędzi elektrycznych i spalinowych  do prac ogrodniczych 
-    środki ochrony osobistej i odzież roboczą do prac ogrodniczych.*
5) zapewni we własnym zakresie paliwo do całego sprzętu wykorzystywanego do wykonywania przedmiotu
umowy, a cena zakupu paliwa została uwzględniona w cenie oferty*
6)  wycena  przedmiotu  zamówienia  została  wykonana  w oparciu  o  dokument  pt.  „Zalecenia  pielęgnacji
nasadzeń drzew,  krzewów i  bylin oraz trawników gazonowych i  parkowych w parku przy zabytkowym
Zameczku  w  Czerwionce  –  Leszczynach”  stanowiącym  załącznik  nr  2  do   Zapytania   ofertowego  i
uwzględnia ona wszystkie jego założenia*
7) pozostanie związany niniejszą Ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert*
8) będzie realizował zamówienie w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia 31.12.2023r.*
9) wyraża zgodę na zawarcie Umowy po dniu 01.01.2023r nie później jednak niż do dnia 10.01.2023r* 
10)  rozliczenie  z  tytułu  realizacji  przedmiotu  zamówienia  dokonywane  będzie  na  podstawie  faktur
wystawianych przez Wykonawcę jeden raz w miesiącu, po zakończeniu miesiąca kalendarzowego na kwotę
stanowiącą 1/12 wartości rocznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto* 
11)  wyraża  zgodę  na  ustalenie  terminu  płatności  faktur  do  30  dni  od daty  ich  dostarczenia  do
Zamawiającego.*
12)  zobowiązuje  się  do  wniesienia  najpóźniej  w  dniu  zawarcia  Umowy zabezpieczenia  jej  należytego
wykonania w wysokości 3% ceny ofertowej brutto*.

*Uwaga: W przypadku niespełnienia któregoś z warunków określonych w pkt. 4 ppkt. 1) – 12) jego treść
należy przekreślić, a wykreślaną treść zaparafować. Wykreślenie któregokolwiek z wymienionych warunków
powoduje odrzucenie oferty jako niespełniającej warunków udziału w postępowaniu.

5. ZAŁĄCZNIKI:
W załączeniu Wykonawca przedkłada następujące dokumenty:
1)  dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego tj..…............................................................
2)  wykaz  osób  skierowanych  do  wykonania  zamówienia  (sporządzony  według  wzoru  stanowiącego
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)  
3)  dokumenty  potwierdzające  posiadanie  przez   osobę/osoby  skierowane  do  wykonania  zamówienia
wykształcenia branżowego tj...................................................................................................
                                                                  (wpisać nazwę dokumentu, nr uprawnień itp)

4) podpisaną Klauzulę informacyjną dotyczącą ochrony danych osobowych
5) …......................................................................................
          (inne -  proszę wypisać wszystkie pozostałe dokumenty załączane do oferty)

 .......................................................                                      .............................................................................
              pieczęć Wykonawcy Data i podpis upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy


