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Załącznik Nr 3 
do ogłoszenia o wyborze oferty 

 

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

PRZEDMIOT WYBORU OFERTY 

Utrzymanie porządku i czystości wewnątrz budynków i pomieszczeń 
biurowych oraz na przyległych terenach przydomowych i osiedlowych,  
w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, w tym prawa 
miejscowego, stanowiących własność MZGM-TBS  Sp. z o. o. w Płocku” 

ZAMAWIAJĄCY 
Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  ul. Henryka 
Sienkiewicza 13 A, 09-402 Płock  

WYKONAWCA 
 
 

CENA OFEROWANA W ZŁOTYCH 

I. 
1. stawka za sprzątanie 1m2/miesięcznie powierzchni zewnętrznej 

(netto)               

2. podatek (VAT) 8%       

3. stawka za sprzątanie 1 m2/miesięcznie  powierzchni zewnętrznej 
(brutto)    
Uwaga: wszystkie wartości należy podać w PLN z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku (kwoty wyrażone cyfrowo i słownie) 

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

II. 
1. stawka za sprzątanie 1m2/miesięcznie powierzchni wewnątrz 

budynków (netto)      

2. podatek (VAT) 23 %            

3. stawka za sprzątanie 1 m2/miesięcznie powierzchni wewnątrz 
budynków (brutto)   
Uwaga: wszystkie wartości należy podać w PLN z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku (kwoty wyrażone cyfrowo i słownie) 

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

III. 
1. stawka za sprzątanie 1 altany śmietnikowej miesięcznie (netto)  

2. podatek (VAT )  8 %   

3. stawka za sprzątanie 1 altany śmietnikowej  miesięcznie (brutto) 
Uwaga: wszystkie wartości należy podać w PLN z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku (kwoty wyrażone cyfrowo i słownie) 

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

TERMIN WYKONANIA 
ZAMÓWIENIA  
 
data rozpoczęcia    data zakończenia 

 
01.01.2020 roku              31.12.2020 roku 

WARUNKI PŁATNOŚCI 
Wynagrodzenie płatne miesięcznie, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia 
Zamawiającemu faktury z rozliczeniem wykonanych usług, potwierdzonych 
przez Zamawiającego 

 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 

30 dni 
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UPRAWNIENI 
PRZEDSTAWICIELE 
WYKONAWCY 

 
1. ……………………………………………………….………………………………………… 

 

2. ………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ………………………………………………………………………..……………………… 

PODPISY UPRAWNIONYCH 
PRZEDSTAWICIELI 
WYKONAWCY  
 

 
1. ………………………… 
 

 

2. ………………………… 

 

3. …………………………… 
 
 

4. …………………………… 

 
Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie 
podzielonej płatności tzw. split payment. 
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. 
 
Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
1. ......................................................................................................................................................................................................... 
 

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

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

4. ......................................................................................................................................................................................................... 
 

5. ......................................................................................................................................................................................................... 
 

6. ......................................................................................................................................................................................................... 
 

7. ......................................................................................................................................................................................................... 
 

8. ......................................................................................................................................................................................................... 
 

9. ......................................................................................................................................................................................................... 
 

10. ......................................................................................................................................................................................................... 
 

11. ......................................................................................................................................................................................................... 
 

12. ......................................................................................................................................................................................................... 
 

Oferta zawiera ....................... ponumerowanych stron. 
 
Zastrzegamy tajność następujących stron ....................................................................................................... 
 
 
......................................., dnia .........................                                        

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

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 


