
Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego 
 

F O R M U L A R Z       O F E R T Y 
 

Przedmiot zamówienia  
w trybie Zapytania ofertowego 

„Dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja, dezynfekcja z dezodoracją oraz 
usuwanie gniazd os i szerszeni w zasobach stanowiących własność  
i współwłasność Gminy - Miasto Płock lub będących w jej posiadaniu, 
przekazanych w Zarządzanie Zarządowi Budynków Komunalnych, 
administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej – TBS  
Sp. z o. o. w Płocku” 

Zamawiający 

Gmina - Miasto Płock z siedzibą w Płocku (09-400) przy Pl. Stary Rynek 1, 
posiadająca NIP: 774-31-35-712, REGON: 611016086, reprezentowana 
przez  Zarząd Budynków Komunalnych w Płocku z siedzibą w Płocku (09-
402) przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, posiadającego NIP: 774-32-28-
081, REGON: 364131770, w imieniu którego jako Administrator działa 
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku 
przy ul. Henryka Sienkiewicza 13A, wpisany do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla  
M. St. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000154882, 
posiadający NIP: 774-24-73-542, REGON: 610260915, kapitał zakładowy  
w wysokości 33.293.000,00 zł, na podstawie Pełnomocnictwa nr 36/2019  
z dnia 09.10.2019 roku udzielonego przez Dyrektora Zarządu Budynków 
Komunalnych w Płocku, Pana Krzysztofa Woronieckiego 

Wykonawca  

Cena oferowana  (w zł) 
Ceny jednostkowe netto / brutto           wg Załącznika Nr 2  (Formularz 
cenowy) 

Gwarancja  

 
Gwarancja na wykonanie usługi wynosi:  ………………………… m-c/m-ce 
                                                                      (1 miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące)

*
 

 
* należy wstawić jeden ze wskazanych wyżej terminów. 

Termin wykonania zamówienia:  
data rozpoczęcia  
data zakończenia 

 
  od 01.01.2020 roku  
  do 31.12.2020 roku 

Termin związania ofertą     14 dni 

Uprawnieni przedstawiciele 
Wykonawcy  

 
1. .................................................................................... 

 
2. .................................................................................... 

 
3. ................................................................................... 

Podpisy uprawnionych 
przedstawicieli Wykonawcy 

 
1. .................................................................................... 

 
2. .................................................................................... 

 
3. ................................................................................... 



 
1. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w 

systemie podzielonej płatności tzw. split payment. 
2. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, 

które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z Rozdziałem 3a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe (tj. Dz. U.2018,poz.2187) prowadzony jest 
rachunek VAT. 

3. W przypadku, kiedy Wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność 
gospodarczą i posługuje się rachunkiem osobistym tzw. ROR, to nie dotyczą go pkt. 1 i 2. W takim 
przypadku Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego pisemnie 
najpóźniej w dniu podpisania umowy. 

4. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest dostawa towarów i świadczenie usług wymienionych w 
załączniku nr 15 do ustawy o VAT, których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł 
brutto lub równowartość tej kwoty, to bez względu czy kontrahent jest osobą prawną, czy osobą 
fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zapłata nastąpi z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności. 

 
Załącznikami stanowiącymi integralną część niniejszej oferty są: 
 
1................................................................................................................................................................. 
 
2................................................................................................................................................................. 
 
3................................................................................................................................................................. 
 
4................................................................................................................................................................. 
 
5................................................................................................................................................................. 
 
6................................................................................................................................................................. 
 
7................................................................................................................................................................. 
 
8................................................................................................................................................................. 
 
9................................................................................................................................................................. 
 
10............................................................................................................................................................... 
 
 
Oferta zawiera ....................... stron ponumerowanych. 
 
 
 
 
......................................., dnia .........................                      
     
 

.......................................................................... 
Pieczątka i podpis 

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 

 


