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nazwa i adres siedziby Oferenta

telefon ……………………………………….
faks ..................................................................
e-mail …………………………………………….

Gmina Cieszyn
Burmistrz Miasta Cieszyna
ul. Rynek 1
43 - 400 CIESZYN

OFERTA
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego pn. Opieka nad
zwierzętami bezdomnymi z terenu gminy Cieszyn w roku 2018.
1. Oferuję wykonanie prac będących przedmiotem zamówienia za cenę gwarantującą wykonanie
całości zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Składowe ceny oferty z należnym
podatkiem od towarów i usług wynoszą:
a) Proponowana cena brutto miesięcznej opłaty ryczałtowej:
………….............................................................................................................................................zł
słownie ...............................................................................................................................................zł
zgodnie z załączoną kalkulacją.
b) Proponowana cena brutto jednostkowej opłaty za zwierzę przyjęte do schroniska:
………….............................................................................................................................................zł
słownie ...............................................................................................................................................zł
zgodnie z załączoną kalkulacją.
2. Informuję, że schronisko, do którego przyjmowane będą bezdomne zwierzęta domowe z terenu
Gminy Cieszyn, usytuowane jest pod adresem: …………………………………………………….
3. Akceptuję okres realizacji zamówienia – od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
4. Akceptuję warunki płatności – 14 dni od dnia poprawnie złożonej Zamawiającemu faktury wraz
ze sprawozdaniem.
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5. Oświadczam, że:
 zapoznałem/-am się z przedmiotem zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz że
posiadam konieczne informacje do przygotowania oferty,
 w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia określone
w zaproszeniu do składania ofert,
 jestem uprawniony/-na do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami
ustawowymi,
 projekt umowy, stanowiący załącznik do zaproszenia do składania ofert, został przeze mnie
zaakceptowany i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy
na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego,
 uważam się za związanego/-ną niniejszą ofertą na czas 30 dni.
6. Integralną część oferty stanowią:
- załącznik nr 1 – PODWYKONAWCY
- załącznik nr 2 – WYKAZ WYKONYWANYCH USŁUG
- załącznik nr 3 – WZÓR UMOWY
- załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE OFERENTA W ZAKRESIE POSIADANYCH UPRAWNIEŃ
- kalkulacje proponowanych cen (miesięcznej opłaty ryczałtowej oraz jednostkowej opłaty za
zwierzę wyłapane i przyjęte do schroniska)
- inne załączniki:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

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

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

miejscowość, data

podpis(y) upoważnionego(ch) przedstawiciela(i) Oferenta
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