
 

Załącznik nr 2a 
 

 
………………………………………………….                                  ………………………,…………………….. 
           ( pieczęć Wykonawcy )                                                    ( miejscowość, data ) 
 

Dane do kontaktu: 
 

tel. stacjonarny ……………………………… 

tel. komórkowy ………………………………. 

adres e-mail    …………………………………. 

 
 

FORMULARZ  OFERTY 
 

Ja, niżej podpisany 

…………………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………….. 

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

w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie: 

„Kontrola okresowa oraz serwis i czyszczenie urządzeń służących ochronie środowiska        
część I - Darłowo - nabrzeże Parkowe ”  

1. Oferuję wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia za cenę: 

Wynagrodzenie za wykonaną usługę wraz z wszelkimi niezbędnymi materiałami, dojazdem i 
innymi niezbędnymi kosztami ustala się na kwotę netto…………… (słownie netto……………), 
brutto …………….. (słownie brutto:…………………..) – z tego za czyszczenie okresowe 
urządzeń podczyszczających kwota netto ……….+ podatek Vat 8%, tj. brutto ………………., 
oraz za wykonanie kontroli okresowych, przeglądów eksploatacyjnych i analizy laboratoryjnej 
ścieków kwota netto ………. + podatek Vat 23%; tj. brutto ……………….  . 
W tym: 
A. zadanie 1 (kontrole okresowe urządzeń służących ochronie środowiska): 
a) (Darłowo, nabrzeże Parkowe - 3 urządzenia ) – z pierwszym terminem wykonania prac: do 
30 września 2020 r.: netto……+ podatek VAT 23% = brutto…….(słownie:………….)  oraz z 
drugim terminem wykonania prac: do 30 listopada 2020 r.: netto……..+ podatek VAT  23%  = 
brutto…..(słownie:………) 
 
B. zadanie 2 (przeglądy eksploatacyjne separatorów substancji ropopochodnych oraz 
osadników piasku):                                                                                                            
a) (Darłowo, nabrzeże Parkowe - 3 urządzenia ) – z pierwszym terminem wykonania prac: do 
30 września 2020 r.: netto……+ podatek VAT 23%……= brutto…..(słownie:………) oraz z 
drugim terminem wykonania prac: do 30 listopada 2020 r.: netto………+ podatek VAT 23% = 
brutto….(słownie…..) 
  
C. zadanie 3 (analizy laboratoryjne składu odprowadzanych wód opadowych – w zakresie 
zawiesiny ogólnej oraz na zawartość substancji ropopochodnych z pobranych przez 
Wykonawcę próbek ze studzienek rewizyjnych separatorów):                                                                                                                 
 a) (Darłowo, nabrzeże Parkowe - 3 urządzenia ) – z pierwszym terminem wykonania prac: do 
30 września 2020 r.: netto……+ podatek VAT 23%……..= brutto…….(słownie:………….) oraz 



 

z drugim terminem wykonania prac: do 30 listopada 2020 r.: netto…….+ podatek VAT 23% = 
brutto…..(słownie……) 
 
D.  zadanie 4  (oczyszczenie urządzeń podczyszczeniowych wraz z unieszkodliwieniem 
odpadów): 
a) (Darłowo, nabrzeże Parkowe - 3 urządzenia ) – z pierwszym terminem wykonania prac: do 
30 września 2020 r.: netto……+ podatek VAT 8%……..= brutto……. (słownie:………….) oraz 
z drugim terminem wykonania prac: do 30 listopada 2020 r.: netto……..+ podatek VAT 8 % = 
brutto……. (słownie……) 
  

2. Wykonam przedmiot zamówienia w terminie do 30 listopada 2020 r. 

3. Płatność sukcesywnie po wykonaniu i potwierdzeniu usługi w okresie trwania umowy  

w ciągu 21 dni od daty dostarczenia  dokumentów rozliczeniowych. 

4. Oświadczam, że zapoznałem się ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 5, nie 

wnoszę do niej zastrzeżeń oraz w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do 

podpisania umowy na warunkach zawartych we wzorze umowy oraz w miejscu  

i terminie określonym przez Zamawiającego. 

        
 

…………………………………………….. 
                   (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
 
 


