
Załącznik nr 1  

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Nazwa Wykonawcy:................................................................................................................... 

Adres i siedziba Wykonawcy:.................................................................................................... 

Województwo……………………………………………………………………….………… 

Tel./ fax.:.................................................................................................................................... 

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

REGON: ..................................................................................................................................... 

Strona internetowa / adres e-mail Wykonawcy: ….…………………………………………… 

 

W nawiązaniu do  zapytania ofertowego  na: „Udzielenie schronienia dla osób 

bezdomnych ”, składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 

objętym Zapytaniem na następujących zasadach : 

 

CENA:  

I. Cena za udzielenie schronienia: 

1. Oferujemy wykonanie usługi schroniska dla bezdomnych  na kwotę  

netto:..........................…(słownie:…………………………………………..…..) za jedną dobę 

kwota podatku VAT (….%):  …….……………………………………………………..…… zł 

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

Kwota brutto:…………………………………………………… za jedną dobę 

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

 

2. Oferujemy wykonanie usługi schroniska dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi  

 na kwotę  netto:..........................…(słownie:…………………………………………..)  

za jedną dobę 

kwota podatku VAT (….%):  …….……………………………………………………..…….zł 

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

Kwota brutto:…………………………………………………… za jedną dobę 

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

 

3. Oferujemy wykonanie usługi w noclegowni  na kwotę netto:..........................……… 

(słownie:……………………………………….……..) za jedna dobę 

kwota podatku VAT (….%):  …….……………………………………………………..…….zł 



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

Kwota brutto:…………………………………………………… za jedną dobę 

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

 

4. Oferujemy wykonanie usługi w ogrzewalni  na kwotę  netto:..........................…………… 

(słownie:…………………………………………..) za jedna dobę 

kwota podatku VAT (….%):  …….……………………………………………………..…….zł 

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

Kwota brutto:…………………………………………………… za jedna dobę 

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

 

II. Cena za utrzymanie miejsca w gotowości: 

 

1. Oferujemy utrzymanie miejsca w gotowości  w schronisku na kwotę 

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

miesięcznie 

kwota podatku VAT (….%):  …….…………………zł 

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

Kwota brutto:…………………………………………………… za jedną dobę 

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

 

2. Oferujemy utrzymanie miejsca w gotowości  w schronisku dla bezdomnych z 

usługami opiekuńczymi  

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

miesięcznie 

kwota podatku VAT (….%):  …….…………………zł 

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

Kwota brutto:…………………………………………………… za jedną dobę 

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

3. Oferujemy utrzymanie miejsca w gotowości  w noclegowni   

na kwotę netto:..........................…………… 

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

kwota podatku VAT (….%):  …….…………………zł 

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

Kwota brutto:…………………………………………………… za jedną dobę 

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



4. Oferujemy utrzymanie miejsca w gotowości  w ogrzewalni  na kwotę  

netto:..........................…………… netto:..........................…………… 

(słownie:…………………………………………..…..) 

miesięcznie 

kwota podatku VAT (….%):  …….…………………zł 

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

Kwota brutto:…………………………………………………… za jedną dobę 

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

 

III.   

1 Oferujemy i gwarantujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem 

zawartym w Zapytaniu. Termin wykonania oraz warunki płatności są zgodne                                     

z Zapytaniem. 

2 Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do niej 

zastrzeżeń oraz, że posiadamy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania 

zamówienia. 

3 Oświadczamy, że przedmiotowe zamówienie zrealizujemy sami bez udziału 

podwykonawców. 

4 Do bieżących kontaktów z Zamawiającym upoważniony/a będzie Pan/Pani 

.......................................................................tel. .................................., fax.:.......................... 

 

5 Załącznikami do oferty są: 

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

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

……………………………………….. 

 

 

 

 

……………………………………..                    .......................................................... 

  

(data, miejscowość)       podpis(y) 

 

 
*Podpis(y) i pieczątka(i) imienna(e) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 

zgodnie z: zapisami w dokumencie stwierdzającym status prawny Wykonawcy(ów) (odpis z właściwego 

rejestru) pełnomocnictwem wchodzącym w skład oferty. 

 

 


