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............................................. 
(pieczęć wykonawcy) 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Ja/my niżej podpisany/i 
*)

: 

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

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

działający w imieniu i na rzecz 
*)

: 

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

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

w postępowaniu WAD 2601.303.2020 prowadzonym w trybie podstawowym na świadczenie usług 

w zakresie zarządzania nieruchomością położoną przy ul. Piłsudskiego 15/17 we Wrocławiu, 

zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu ofertowym: 

 

1. Oferuję usługę zarządzania nieruchomością położoną we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 

15/17, w cenie: 

 

Wyszczególnienie 

Koszt netto za 1 

m-c [zł] 

Ilość 

m-cy Wartość netto [zł] 

Podatek 

VAT [zł] 

 

Wartość brutto [zł] 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

 

Usługa zarządzania 

nieruchomością 

położoną przy ul. 

Piłsudskiego 15/17  

we Wrocławiu 

 

 

 

 

………
**)

 

 

 

 

 

24 

 

………
**)

 

 

………
**)

 

 

………
**)

 

 

Cena brutto za usługę zarządzania nieruchomością położoną we Wrocławiu przy  

ul. Piłsudskiego 15/17, za cały okres trwania umowy wynosi: 

...................................................................................................................................................... **) zł 

(słownie:........................................................................................................................................ **) zł),  

w tym podatek VAT: ........................................................................................................... **) zł 

(słownie:………………………………………………………………………………………… **) zł). 

 

2. Oświadczamy, że:  

a) Oferta na wykonanie przedmiotu zamówienia jest zgodna z treścią Zapytania 

ofertowego;  

b) Zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i uznajemy się za związanych 

określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania;  

c) Zapoznaliśmy się ze Wzorem umowy stanowiącym załącznik do Zapytania ofertowego 

i zobowiązujemy się, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą,  
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do zawarcia umowy zgodnie z jej treścią, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego; 

d) Zapoznaliśmy się z treścią Klauzuli RODO; 

e) Łączna kwota brutto tytułem wynagrodzenia za wykonanie całości przedmiotu 

zamówienia publicznego nie będzie podlegała zmianie w czasie trwania umowy  

i obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia 

w terminie wskazanym w Zapytaniu ofertowym; 

f) Do wyliczenia ceny ofertowej brutto zastosowaliśmy właściwą stawkę podatku od 

towarów i usług (VAT) w wysokości procentowej obowiązującej w dniu składania 

ofert; 

g) Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od ostatecznego terminu 

składania ofert; 

h) Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres 

korespondencyjny:
*)

  

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

pod nr telefonu 
*)

: ………………………adres email 
*)

: 

…………...……………………,  

 a osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest: 

…………………………………………………………………………………………… 

3. Do oferty załączamy: 

 

a) parafowany Wzór umowy, 

b) Kopia ważnej Polisy OC Zarządcy, 

c) Załącznik nr 1 – Doświadczenie w zarządzaniu (zgodnie z opisem z Zapytania ofertowego), 

d) Załącznik nr 2 – Wykaz osób (zgodnie z opisem z Zapytania ofertowego), 

e) Załącznik nr 3 – Wyciąg z konta (zgodnie z opisem z Zapytania ofertowego), 

f) Załącznik nr 4 – Informacja o adresie komórki (zgodnie z opisem z Zapytania ofertowego), 

g) ………………………………………*). 
 
*) Uzupełnić/wpisać 

**) Ceny uzupełnić z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

 

 

 

 

 

 

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

Miejscowość, data                      Pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/ych  

        do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika 


