Załącznik nr 1 do zaproszenia

OFERTA WYKONAWCY
Odpowiadając na zaproszenie dotyczące przedmiotu zamówienia na: świadczenie
kompleksowej usługi zabezpieczenia ratowniczego, poprzez pełnienie dyżurów
ratowniczych na pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów
przy ul. Niegocińskiej 2a, składamy ofertę w imieniu:
Nazwa (firma): _______________________________________________________________
Adres Wykonawcy:____________________________________________________________
Adres e-mail: ____________@_________________ Nr telefonu: ______________________
NIP: . _________________________________REGON: _______________________________
Osoba do kontaktu: : _______________________
Adres e-mail: ____________@_________________ Nr telefonu: ______________________
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

ZAPROPONOWANY przez nasz przedmiot zamówienia jest zgodny z zaproszeniem do
złożenia oferty.
OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z zaproszeniem i uznajemy się za związanych
określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
OŚWIADCZAMY, że przedmiotowe zamówienie zrealizujemy zgodnie z wytycznymi
zawartymi w zaproszeniu do składania ofert, określonymi przez Zamawiajającego.
OFERUJEMY wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę brutto
_____________________
zł
(słownie
złotych
brutto:
________________________________________________________________), zgodnie
z formularzem cenowym ofertowym.
ZATRUDNIMY na umowę o pracę ……… osób/y/ę (kryterium oceny ofert: 0 osób – 0 pkt.,
1 osoba – 2,5 pkt., 2 osoby 5 pkt.).
ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w zaproszeniu.
AKCEPTUJEMY 21 dniowy termin płatności.
UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zaproszeniu do
złożenia oferty, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest
pierwszym dniem biegu terminu związania ofertą.
OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako
najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez
Zamawiającego.

__________________ dnia __ - __ - 2021 roku
___________________________________
Podpis
Kompleks Sportowy
ul. Niegocińska 2A
02-698 Warszawa

Moje Boisko Orlik 2012
ul. Kazimierzowska 58
02-543 Warszawa

Moje Boisko Orlik 2012
ul. Chełmska 23
00-724 Warszawa

Jeziorko Czerniakowskie
ul. Jeziorna 4
02-911 Warszawa

Formularz cenowy ofertowy
Opis przedmiotu zamówienia
1
świadczenie kompleksowej usługi
zabezpieczenia ratowniczego,
poprzez pełnienie dyżurów
ratowniczych na pływalni Ośrodka
Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w
Dzielnicy Mokotów przy ul.
Niegocińskiej 2a

Ilość godzin
2

Stawka
godzinowa
brutto
3

Wartość brutto razem
4=2x3

3610

RAZEM BRUTTO

Wartość brutto słownie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………… dnia , …………………………2021 r.

……………………………………………..
podpis wykonawcy

