Załącznik nr 1 do
Zapytania ofertowego

OFERTA

Nazwa Wykonawcy
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
REGON ...............................................................NIP………….....………………………
Adres..............................................................................................................................
Powiat ................................................Województwo.....................................................
tel. ........................................... fax. ………………………… e-mail. ….........................
Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego na realizację zadania pn:
„Wykonywanie usług na terenie gminy Działoszyce polegających na:
- odławianiu, transporcie do schroniska bezdomnych zwierząt oraz
zapewnieniu opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom
- zbieraniu zwłok zwierzęcych powstałych w wyniku zdarzeń drogowych
- odławianiu i przesiedlaniu lub udzielaniu pomocy zwierzętom wolnożyjącym
poszkodowanym w wyniku zdarzenia drogowego lub losowego.

Oferujemy wykonanie usług:
Część 1.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia - odławianie i transport do schroniska
oraz zapewnienie opieki w schronisku bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta i
Gminy Działoszyce:
a/ cena brutto za 1 psa wynosi ...............................................PLN
(słownie:……………………………………………………………………………)
cena brutto za 1 kota wynosi ...............................................PLN
(słownie:……………………………………………………………………………)

Część 2.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia – zbieranie zwłok zwierzęcych
powstałych w wyniku zdarzeń drogowych z terenu Gminy Działoszyce
a/ cena brutto za 1 zdarzenie wynosi ………………………PLN
(słownie:……………………………………………………………………………)
Część 3.
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia - odławianie i przesiedlanie lub
udzielanie pomocy zwierzętom wolnożyjącym poszkodowanym w wyniku
zdarzenia drogowego lub losowego.
a/ cena brutto za 1 zdarzenie wynosi ………………………PLN
(słownie:……………………………………………………………………………)

Łączna cena oferty brutto za odłowienie i transport do schroniska szacunkowo 10 szt.
psów, 2 szt. kotów oraz za wykonanie 2 zdarzeń opisanych w części 2 niniejszej
oferty

oraz

2

zdarzeń

opisanych

w

części

3

niniejszej

oferty

wynosi:………..………………………………………PLN,
( słownie: …………………………………………………………………………….)

Oferujemy wykonać usługi opisane w Częściach 1, 2 i 3 w czasie
……………..godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego
1) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie
wnosimy do niego zastrzeżeń.
2) Termin wykonania zamówienia: od dnia 1.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.
3) Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy, który został
dołączony do Zapytania ofertowego i zobowiązujemy się w przypadku wyboru
naszej oferty do podpisania umowy na zawartych tam warunkach w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
4) Usługi objęte przetargiem zamierzamy wykonać sami.
5) Oferujemy następujący termin płatności faktur: do: ……… dni (min. 14 dni),
licząc od dnia poprawnie wystawionej faktury VAT, dostarczonej niezwłocznie
do siedziby zamawiającego.

6) Informujemy, że wszystkie zawarte w ofercie informacje są aktualne na dzień
składania oferty.

......................... dnia ............................
......................................................................
podpis wraz z pieczątką osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy

