Załącznik nr 1
_________________________
_________________________
_________________________
(Nazwa i adres wykonawcy)
____________, dnia __________ r.
OFERTA
Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Trzebież
Zalesie 1, 72-004 Tanowo
Przystępując do postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego, zn. spr. SA.270.1.3.2020 pn. „Świadczenie usług
kominiarskich w budynkach administrowanych przez Nadleśnictwo Trzebież w latach
2020-2021”, niniejszym składam ofertę zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym
w ogłoszeniu o zamówieniu.
1. Za wykonanie całości przedmiotu zamówienia oferujemy następujące wynagrodzenie:
1)

Czyszczenie przewodów kominowych za jeden kwartał:

za cenę:…………………………………………….zł. brutto
(słownie:…………………………………………………………………………złotych)
2) Przeprowadzenie kontroli i sporządzenie protokołów z przeprowadzonej rocznej
kontroli stanu technicznego sprawności przewodów kominowych budynków:
za cenę:………………………………………..zł brutto
(słownie:…………………………………………………………………………złotych)
3) Łączna wartość usługi czyszczenie przewodów kominowych za cztery kwartały oraz
przeprowadzenie kontroli stanu technicznego i sprawności przewodów kominowych dla 22
budynków zgodnych z wykazem oraz sporządzenie protokołów z przeprowadzonej
kontroli (jeden raz do 30.10.2019 r.):
za cenę:………………………………………..zł brutto
(słownie:…………………………………………………………………………złotych)
w tym:
wartość netto:…………………………..zł
(słownie:…………………………………………………………………………złotych)
podatek od towarów i usług VAT 23% w kwocie……………..zł
(słownie:…………………………………………………………………………złotych)
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o zamówieniu oraz uzyskaliśmy
wszelkie informacje niezbędne do przygotowania niniejszej oferty. W przypadku wyboru
naszej oferty zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach
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określonych w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, tj. czyszczenie przewodów kominowych do dnia 31 marca 2021 r. (cztery
kwartały), a przegląd roczny sprawności przewodów kominowych do dnia 31 października
2020 r.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany
w ogłoszeniu o zamówieniu.
4. Oświadczamy, że dysponujemy osobą posiadającą dyplom Mistrza Kominiarskiego oraz
niezbędnym potencjałem technicznym, wiedzą i doświadczeniem w zakresie umożliwiającym
należyte wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:
_________________________________________________________________________
e-mail: ____________________________________________________________________
6. Oświadczamy, iż realizując zamówienie będziemy stosować przepisy rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 2016 r. nr. 119 s. 1 – „RODO”).
7. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio
pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.
8. Załącznikami do niniejszej oferty są:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

___________________________
(podpis Wykonawcy)
* - niepotrzebne skreślić
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