
                                                                                                                                                                         
Załącznik nr 3

                                                    O F E R T A

I. Informacje o oferencie

1. Nazwa firmy

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

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

2. Adres firmy

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

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

3. Nr rejestru sądowego lub innego organu ewidencyjnego

…................................................................................................................................................
4. REGON

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

5. NIP

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

6. Zakres działaności

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

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

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

7. Oferowany system wykonania robot:

 siłami własnymi (%) ..............................................................................................................

 siłami podwykonawczymi (%) ..............................................................................................

II . Przedmiot zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia  jest  usługa polegająca na utrzymaniu  stałej  czystości  i  porządku:  schodów i 
podestów wejściowych  do  korytarzy budynków,  korytarzy piwnic,  okienek  piwnicznych  jednostronnie 
(załącznik nr 1) oraz utrzymanie stałej czystości chodników położonych obok nieruchomości (załącznik nr 
1a i 1b) według załączonych zestawień

III. Termin  i miejsce realizacji zamówienia :

1. Termin rozpoczęcia robót: 01.10.2012 r.   

2. Termin zakończenia robót: 04.07.2015 r.
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3. Wykonywanieu sługi polegającej na utrzymaniu stałej czystości i porządku: schodów i podestów 

wejściowych  do  korytarzy  budynków,  korytarzy  piwnic,  okienek  piwnicznych  jednostronnie 

(załącznik  nr  1)  oraz  utrzymanie  stałej  czystości  chodników  położonych  obok  nieruchomości 

(załącznik  nr  1a i  1b)  według załączonych zestawień  na zasobach komunalnych stanowiących 

własność Gminy Miasto Kołobrzeg zarządzanych przez Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o.. 

IV. Oferowana cena za wykonanie przedmiotu zamówienia: 

1. Cena brutto miesięcznego utrzymania stałej czystości i porządku za 1 m² powierzchni:

cena brutto: .......................zł/m².  Słownie:...........................................................................................

       netto (bez Vat): .........................zł/m²
2. Cena brutto wykonania całości zamówienia w terminie realizacji – przy określonej w 

załącznikach całkowitej powierzchni utrzymania stałej czystości wynoszącej w dniu rozpoczęcia 
świadczenia usługi  (2626,38 m²) przez okres od 01.10.2012 r. do 04.07.2015. r.

         
         cena brutto: ..........................zł.   Słownie: ...............................................................................................

         netto (bez Vat): ........................zł.

VI .Oświadczenie 

Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  ze  specyfikacją  istotnych  warunków  zamówienia,  nie  wnosimy 
zastrzeżeń. Zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty . Załączony do specyfikacji projekt 
umowy został  przez  nas  zaakceptowany i  zobowiązujemy się  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty  do 
zawarcia umowy na w/w  warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

                                                                                                Podpis i pieczęć oferenta             
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