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znak sprawy: AEZ/S-214/2015

Załącznik nr 1
FORMULARZ OFERTOWY 

Świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

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

Adres Wykonawcy: …………………………………………………………...……..........…………

tel........................................................................... fax..........................................................................

NIP ....................................................................... Regon ....................................................................

e- mail: ..................................................................................................................................................
Nr rachunku bankowego ....................................................................................................................
	Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług ratownictwa wodnego w obiekcie Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-214/2015, oferujemy wykonanie zamówienia 
w cenie:
netto: ……………….. zł   

podatek VAT: ……………….. zł   
brutto: ........................zł (słownie zł: ...................................................)
na podstawie kalkulacji szczegółowej:
Nazwa usługi
Cena 1 roboczogodziny
(jedna godzina obsadzenia jednego stanowiska ratowniczego)
Szacowana liczba roboczogodzin
Wartość netto
Podatek VAT
Wartość VAT
Wartość brutto
1
2
3
4 = 2x3
5
6 = 4x5
7=4+6
Świadczenie usług ratownictwa wodnego

27 760




Oświadczmy, że procentowy udział osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, zaangażowanych do realizacji przedmiotu zamówienia wyniesie: ………%, w przeliczeniu na pełny etat.
	Zobowiązujemy się  do wykonania usługi w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia  umowy do wyczerpania limitu kwoty umowy.
	Zobowiązujemy się do niezwłocznego przekazywania aktualnego wykazu ratowników świadczących usługi na terenie obiektu Zamawiającego (wraz z informacją dot. podstawy zatrudnienia), wg wzoru:
L.p.
Imię i nazwisko ratownika wodnego
Podstawa zatrudnienia:
- umowa cywilno-prawna
- umowa o pracę w wymiarze …etatu, (1,½,itp.)
1


	Zobowiązujemy się do wykonania usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 oraz wzorem umowy.
	Akceptujemy 30 - dniowy  termin związania ofertą.
	Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy.
	Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami i  przyjmujemy je bez zastrzeżeń.
	Dane zawarte w przedstawionych zaświadczeniach i wyciągu z rejestru stwierdzające stan prawny firmy są aktualne na dzień złożenia oferty.
	Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć wykonanie*: ……………………………….. (należy określić zakres powierzonej części zamówienia) firmie: …………………… (nazwa i dane adresowe podmiotu).

*(Uwaga! Niniejszy punkt należy wypełnić w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w części IX i XII  SIWZ, lub nie  wpisywać nic, jeżeli nie dotyczy)
Akceptujemy formę przekazania informacji o wyniku niniejszego postępowania za pośrednictwem faksu lub poczty e-mail oraz przyjmujemy do wiadomości, że potwierdzeniem odbioru tej informacji będzie dowód transmisji danych z faksu lub potwierdzenie wysłania informacji pocztą elektroniczną.
	Razem z ofertą składamy następujące dokumenty wymagane w postępowaniu:
	………………………………………………………….str…………..
	………………………………………………………….str…………..

………………………………………………………….str…………..
………………………………………………………….str…………..
………………………………………………………….str…………..
	………………………………………………………….str…………..


.............................................	                                 	.........................................................................         
                          data                                                                                         podpis/y osoby/osób  uprawnionych  do reprezentowania Wykonawcy

