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                                                                                                                           Załącznik nr 1 do siwz 
 
Numer sprawy : MZŻ/T/262/3/12 
 
Nazwa i siedziba oferenta  
REGON       ........................................ 

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

TEL/FAX      ....................................... 

Formularz ofertowy 
Miejski Zespół Żłobków w Łodzi 
91-063 Łódź ul. Zachodnia 55a 

 
OFERTA 

 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług pralniczych  

 wraz z transportem dla 30 żłobków zlokalizowanych na terenie Łodzi: 

1. Oferujemy wykonanie usługi za cenę : 

 Cena jednostkowa za 1 kg prania 

                                          netto ................................. zł  

                  ..... % podatek VAT ................................. zł 

                                        brutto ................................. zł 

Cena całkowita (cena jednostkowa za 1 kg prania x 12 000 kg) wynosi:  

                 Cena całkowita netto ................................. zł 

                             podatek VAT ................................. zł 

                 Cena całkowita brutto  ................................. zł 

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

2. Pranie wymienionej bielizny odbywać się będzie według wymagań określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

3. Zamawiający ma prawo w ramach wartości niniejszego zamówienia do przesunięć ilościowych  

w przewidywanych ilościach asortymentów bielizny i odzieży. 

4. Potwierdzamy termin realizacji zamówienia wynoszący 12 m-cy tj. od 01.03.2012r. do 28.02.2013r.  

5. Zobowiązujemy się do odbioru i dostawy bielizny Zamawiającego na nasz koszt w cyklu 

dziesięciodniowym do każdego żłobka 

-  odbiór bielizny i odzieży do prania w godz. 8 00 -12 00 :   

-  dostarczenie czystej bielizny i odzieży w ciągu 3 dni od odbioru brudnego w godz. 8 00 -15 00. 

6. Odpowiadamy za uszkodzenia powstałe w transporcie. 

7. Oferowana cena jednostkowa nie ulegnie zwiększeniu w okresie obowiązywania umowy. 

8. Oświadczamy, że: 

- całość przedmiotu zamówienia wykonamy osobiście, * 

- niżej opisaną część przedmiotu zamówienia wykonamy przy pomocy podwykonawcy * 

Nazwa - ........................................................................................................................... 

Siedziba - ........................................................................................................................ 

Opis przedmiotu - ............................................................................................................ 

9. Pobraliśmy niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia. Bez zastrzeżeń akceptujemy 

postanowienia zawarte w siwz.  

10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji. 

11. Wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na zaproponowanych warunkach. 
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12. Oferta (w tym załączniki do oferty) została złożona na ........ podpisanych stronach. 

Załącznikami do oferty są: 

a. ...................................................................... 

b. ...................................................................... 

c. ...................................................................... 

d. ..................................................................... 

e. ................................................................... 

 

 

 

 

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

miejscowość i data  Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) 
upełnomocnionej(-ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 

 

* niepotrzebne skreślić 


