
 
Załącznik nr 1 

Formularz oferty 
 

 
OFERTA CENOWA 

 
 
Działając w imieniu i na rzecz: 

Nazwa Wykonawcy:…………… ……………… ........................................... 

Adres:................................................................................................................. 

Adres e-mail pod który należy przesyłać korespondencję do Wykonawcy:  

………………………………………………………. 

Pozostałe dane kontaktowe: 

………………………………………………………. 

 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe  ZNAK SPRAWY: GOPS……………… składam niniejszą 
ofertę: 

 
1. Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto...................    zł. za 1 dzień przewozu  

w obydwie strony 15 Uczestników  Dziennego Domu Senior + z terenu Gminy Michałowice  

z miejsca zamieszkania do Placówki, jak również odwiezienie uczestników  z Placówki do 

miejsca zamieszkania w okresie od 3 stycznia do 31 marca 2022 roku,  

 

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto...................     zł. za 1 dzień przewozu 

w obydwie strony 18 Uczestników  Dziennego Domu Senior + z terenu Gminy Michałowice 

z miejsca zamieszkania do Placówki, jak również odwiezienie uczestników  z Placówki do 

miejsca zamieszkania w okresie od 1 kwietnia do 30 grudnia 2022 roku. 

 

Obowiązujący podatek VAT    ....… %       .........… zł. za 1 dzień przewozu w obydwie strony 

15 Uczestników  Dziennego Domu Senior + z terenu Gminy Michałowice z miejsca 

zamieszkania do Placówki, jak również odwiezienie uczestników z Placówki do miejsca 

zamieszkania.  

Cena brutto ................zł za 1 dzień przewozu w obydwie strony 15 Uczestników  Dziennego 

Domu Senior + z terenu Gminy Michałowice z miejsca zamieszkania do Placówki, jak 

również odwiezienie uczestników z Placówki do miejsca zamieszkania.  

Słownie: ............................................................................................................................... 

 

Obowiązujący podatek VAT    ....… %       .........… zł. za 1 dzień przewozu w obydwie strony 

18 Uczestników  Dziennego Domu Senior + z terenu Gminy Michałowice z miejsca 



zamieszkania do Placówki, jak również odwiezienie uczestników z Placówki do miejsca 

zamieszkania.  

Cena brutto ................zł za 1 dzień przewozu w obydwie strony 18 Uczestników  Dziennego 

Domu Senior + z terenu Gminy Michałowice z miejsca zamieszkania do Placówki, jak 

również odwiezienie uczestników z Placówki do miejsca zamieszkania.  

Słownie: ............................................................................................................................... 

 

 Cena netto za cały okres realizacji umowy ……… (stawka za dzień przewozu x      251dni) 

 Obowiązujący podatek vat od całości umowy ……% ……zł (stawka za dzień przewozu x 251 

dni) 

 Cena brutto za cały okres umowy …………………….zł (stawka za dzień przewozu x 251 dni) 

 

2. Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego, w zapytaniu ofertowym 

warunki. 

3. Oświadczam, że cena brutto podana w pkt. 1 niniejszego formularza zawiera wszystkie 

koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej 

oferty. 

4. Oświadczam, że zapoznaliśmy się  z warunkami umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń 

oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 

5. Wykonawca oświadcza, że w razie wybrania niniejszej oferty zobowiązuje  się do 
podpisania umowy na warunkach zawartych w dokumentacji oraz w miejscu i terminie 
określonym przez Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym  

NIP  ....................................................... 

 

 

Miejscowość ....................dnia......................      

 

 ............................................................ 

                               Podpis Wykonawcy (osoby upoważnionej) 
 

 
 
 
 

 


