
Załącznik nr 1  
do rozeznania cenowego 

 
............................................................................ 
             (Nazwa Wykonawcy – pieczęc ) 
 

Centrum Usług Wspólnych 
07-300 Ostrów Mazowiecka 
ul. Kazimierza Warchalskiego 3 

 
Nawiązując do zapytania ofertowego pn. „Wykonywanie zadań z zakresu służby BHP                                   
w jednostkach obsługiwanych przez CUW - 2018” przedstawiamy następującą ofertę: 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

CZĘŚĆ 1: przedmiot zamo wienia 1a (zadania z zakresu słuz by bhp w tym szkolenia wstępne) 

 
Cena brutto za 1 miesiąc obsługi wynosi ........................................... zł  

słownie złotych:............................................................................................................................................................................ 

 
 

CZĘŚĆ 2: przedmiot zamo wienia  1b (szkolenia okresowe) 

 
Cena brutto za 1 szkolenie wynosi ........................................... zł 

słownie złotych:............................................................................................................................................................................. 

 
 

Cena za przedmiot zamo wienia opisany w pkt. 1a i 1b powinna zawierac  koszty za wszystkie 
jednostki wymienione w pkt 1c, cena ta zostanie proporcjonalnie rozdzielona w stosunku do liczby 
pracowniko w przy podpisaniu umo w z jednostkami. 
W cenę brutto wliczone są koszty wszystkich czynności określonych w przedmiocie zamówienia,                 
także koszty dojazdów do placówek objętych zapytaniem ofertowym oraz inne koszty związane                         
z realizacją umowy. 
 
Warunki wykonania zamówienia: 

1) Os wiadczamy, z e znana jest nam tres c  zapytania ofertowego i projektu umowy i akceptujemy 
je bez zastrzez en . 

2) Os wiadczamy, z e w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia 
umowy na warunkach okres lonych w zapytaniu ofertowym i złoz onej ofercie. 

3) Os wiadczamy, z e posiadamy niezbędną wiedzę i dos wiadczenie oraz dysponujemy 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamo wienia oraz znajdujemy się 
w sytuacji ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie zamo wienia 
-  W załączeniu referencje. 

4) Os wiadczamy, z e posiadamy uprawnienia i kwalifikacje zawodowe niezbędne dla oso b 
pełniących zadania słuz by BHP oraz wykonujących czynnos ci z zakresu ochrony 
przeciwpoz arowej 
 -  W załączeniu kserokopie uprawnień. 

5) Os wiadczamy, z e posiadamy aktualną polisę ubezpieczenia OC działalnos ci 
 -  W załączeniu kserokopia. 

 
 

.................................................................................... 
                                                                                                              (pieczęc  oraz podpis osoby upowaz nionej) 


