ZAŁĄCZNIK NR 2
FORMULARZ OFERTY

............................
Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

............................
Nr telefonu i faksu

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

............................
REGON

............................
internet: http://

............................
E-mail

Miasto Stołeczne Warszawa
Stołeczne Centrum Sportu
AKTYWNA WARSZAWA
Jednostka Budżetowa
ul. Rozbrat 26
00-429 Warszawa
Nawiązując do Zapytania Ofertowego, my niżej podpisani, składamy ofertę na:
Wykonanie kompleksowej usługi polegającej na naśnieżaniu stoku
narciarskiego oraz utrzymaniu trasy narciarskiej w sezonie zimowym 2018/2019
w Ośrodku Szczęśliwice, przy ul. Drawskiej 22 w Warszawie oraz:
1. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym Zapytaniem
Ofertowym, za łączną cenę brutto za całe zamówienie (łącznie z podatkiem VAT):
…………………zł brutto (słownie złotych: …………………...…………...…………),
w tym netto ……..…… zł (słownie złotych: …………………………………………)
oraz VAT wg stawki …….% w kwocie ……… zł (słownie złotych:
…………………………………….……) wg poniższego formularza szczegółowego:

Lp.

Wyszczególnienie
elementów
rozliczeniowych

Cena
jednostkowa
brutto
za 1 cykl
/ 1 godzinę[zł]

Szacowana
maksymalna
liczba
cykli/godzin

Łączna wartość
brutto [zł]

Kol.1

Kol. 2

Kol. 3

Kol. 4

Kol. 5 [Kol. 3 x Kol. 4]

1.

Wykonanie naśnieżania

36 cykli

2.

Wykonanie ratrakowania

200 godzin
RAZEM (brutto):
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2. OŚWIADCZAMY, że cena oferty (z podatkiem VAT) podana w ust. 1 zawiera
wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający.
3. OŚWIADCZAMY, że dysponujemy przynajmniej 2 osobami wyznaczonymi
do realizacji zadań związanych z ratrakowaniem, które posiadają certyfikat
potwierdzający odbycie szkolenia z zakresu obsługi ratraku typu Pisten Bully
oraz posiadają co najmniej 3 lata doświadczenia w obsłudze tego typu urządzeń
oraz zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej oferty – do przedstawienia
oryginału ww. certyfikatu przed podpisaniem umowy.
4. OŚWIADCZAMY, że dysponujemy ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej
z tytułu prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę stanowią co najmniej równowartość 750 000 PLN przez cały okres
obowiązywania umowy oraz zobowiązujemy się – w przypadku wyboru naszej
oferty – do przedstawienia oryginału ww. polisy przed podpisaniem umowy.
5. OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia
zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do
Zapytania Ofertowego.
6. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem Ofertowym i uznajemy się
za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania.
7. OŚWIADCZAMY, że akceptujemy warunek, iż w przypadku zamknięcia
postępowania nie przysługują nam żadne roszczenia w stosunku do
Zamawiającego.
8. UWAŻAMY się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w Zapytaniu
Ofertowym, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi postanowieniami umowy,
które stanowią Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego i zobowiązujemy się,
w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w tym
załączniku warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować
na nasz adres:
………………………………………………………………………………………………
nr tel.: ……………………………………. , faks.: ………………………………………
11. OFERTĘ niniejszą składamy na ………….… kolejno ponumerowanych kartkach.
12. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:
1. ……………………………………………………………………………………...……
2. …………………………………………………………………………………………...

………………………… , dn. .......................

……….…..……………………………
podpis Wykonawcy lub upełnomocnionego
przedstawiciela (przedstawicieli)
Wykonawcy
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