
CZĘŚĆ IV - WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO

Pieczątka Wykonawcy

ZOO Wrocław Sp. z .o.o.
ul. Wróblewskiego 1-5,
51-618 Wrocław

OFERTA

w postępowaniu prowadzonym przez ZOO Wrocław Sp. z o.o. we Wrocławiu

znak sprawy: …………………………………………..

WYKONAWCA/ WYKONAWCY – w przypadku oferty wspólnej:

Nazwa Wykonawcy1*: ………………………………………………………………………………………………………………………….

Adres Wykonawcy2*: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres do korespondencji2*: …………………………………………………………………………………………………………………

Nr telefonu2*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nr faxu2*: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

(do przekazywania wniosków, oświadczeń oraz informacji)

NIP2*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

REGON2*: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1* - w przypadku oferty wspólnej nalety podać nazwy wszystkich

Wykonawców oraz wskazać Pełnomocnika
2*- w przypadku oferty wspólnej wystarczy podać dane dotyczące

Pełnomocnika Wykonawcy (np. lidera konsorcjum)

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym pn. „Obsługa techniczna pogwarancyjna
oraz wykonywanie czynności administracyjnych obiektu AFRYKARIUM – OCEANARIUM ZOO
Wrocław Sp. z o.o.". o znaku 08/U/2014

Ja/My, niżej podpisany(a)(i), działając w imieniu i na rzecz w/w Wykonawcy/Wykonawców*,
składam(y) niniejszą ofertę, i:

I. OFERUJĘ(MY) wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami SIWZ:



1. za cenę ofertową (tj. ryczałtową wartość miesięcznego wynagrodzenia brutto)

…….............................................................. zł brutto

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….)

2. łącznie:

- pkt 1 zł brutto x 48 m-cy = ………………………………………………………………… zł brutto,

słownie: ..................................................................................................

w tym:

- za realizację usług gospodarczych …………………………………………………………..zł łącznie brutto,

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

- za realizację usług serwisowo-technicznych ……………………………………………zł łącznie brutto,

(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………zł)

3. Oświadczam, że do wyliczenia ceny ofertowej przyjęte zostało, jako obowiązujące na dzień
publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu, dla osób wykonujących usługi:

a) porządkowe, minimalne miesięczne krajowe wynagrodzenie brutto za pracę w kwocie …………. zł,

przy liczbie godzin w miesiącu …………………, ze stawką za 1 roboczogodzinę ………………..…….zł
brutto,

b) serwisowo-techniczne, średnie miesięczne krajowe wynagrodzenie brutto za pracę w kwocie

…........................ zł, przy liczbie godzin w miesiącu …………………., ze stawką za 1 roboczogodzinę

……………................... zł brutto.

II. OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

1. cena oferty uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, podatki (w tym VAT
naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami) – jest kompletna i ostateczna,

2. zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz załącznikami do niej, i nie
wnoszę żadnych zastrzeżeń, w pełni je akceptuję,

3. akceptuję określony w SIWZ termin zapłaty faktury za wykonanie usługi, który wynosi: 30 dni
kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT,

4. uważam się za związanego niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ,

5. zawarty w SIWZ wzór umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku
wyboru niniejszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego,

6. skompletuję wymagane wyposażenie według specyfikacji zawartej w załączniku Nr 2 do SIWZ
przed uruchomieniem obiektu tj. w terminie do ……………………………………………………

7. wykonanie przedmiotu zamówienia:

- nie zostanie powierzone podwykonawcom, *



- zamierzam powierzyć podwykonawcom w części dotyczącej:*
/w przypadku braku skreśleńi zapisów w niniejszym punkcie uznaje się, że Wykonawca nie
skorzysta z usług podwykonawców/

a) Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie:

(imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………………………

8. W przypadku wybrania niniejszej oferty, zobowiązuję się przed podpisaniem umowy do:

a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny całkowitej
podanej w ofercie powyżej, zgodnie z zasadami określonymi w części I pkt XXI SIWZ,

b) dostarczenia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ polisy posiadanego ubezpieczenia
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej
z przedmiotem zamówienia.

9. Wyposażę powierzchnie komercyjne w meble, niezbędny sprzęt i urządzenia w tym
gastronomiczne oraz wykonam ich montaż, instalację i uruchomienie na swój koszt w terminie do
30.09.2014 r.

10.Zapewnię na swój koszt w terminie do 30.09.2014r.:

a) cztery zestawy radiowe wewnętrznego systemu łączności dla Zamawiajacego z Wykonawcą,

b) ochronę osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego zgodnie z ustawą z 22.08. 1997 r.
– Dz. Ustaw z 2005 r. Nr145 poz. 1221.

III. Oferuję na rzecz Zamawiającego pozyskiwanie i przekazywanie w cyklach miesięcznych pożytków
finansowych w wysokości ………………............ % liczonych od miesięcznych przychodów netto
z prowadzonej działalności handlowo-gastronomicznej.

IV. SKŁADAM(Y) wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

załącznik nr 1 - ………………………………………………………………………………………………………………………..

załącznik nr 2 - ……………………………………………………………………………………………………………………….

itd. ……………………………………………………….

* niepotrzebne skreślić

Data ………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania
Wykonawcy (podpis umożliwiający identyfikację imienia

i nazwiska lub podpis z pieczątką określaącą
imię i nazwisko)


