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Załącznik nr 9 do zapytania ofertowego nr 2/2022 
na wybór podmiotu świadczącego usługi utrzymania terenów zielonych na Osiedlu „Marina Mokotów”  

 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

……………………………… 

(pieczęć Oferenta) 

………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa Wykonawcy) 

 

 

W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania „WYBORU PODMIOTU 

ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI UTRZYMANIA TERENÓW ZIELONYCH OSIEDLA MARINA MOKOTÓW. 

NIERUCHOMOŚCI” 

(dalej „Postępowanie”), nr 2/2022 

my niżej podpisani: 

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

(nazwa (firma) i dokładny adres Oferenta/Oferentów) 

Imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu z Zamawiającym: ……………………………………………. 

Tel. ………………………… fax………………….… e-mail: ………………….………….……………………. 

oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie i na zasadach szczegółowo określonych  

w Zapytaniu ofertowym dot. Postępowania: 

 

Nadto oświadczamy, że: 

1) zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym dot. Postępowania i uznajemy się za związanych 

określonymi w niej postanowieniami i zasadami Postępowania, 

2) jesteśmy związani ofertą przez okres wskazany przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym,  

3) zdobyliśmy informacje konieczne do właściwego wykonania zamówienia oraz zapoznaliśmy się  

z materiałami źródłowymi, 

4) mamy niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny, finansowy i techniczny oraz 

osoby zdolne do wykonania zamówienia, 

5) jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
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6) wobec reprezentowanego przez ze mnie/nas podmiotu nie zaistniała żadna ze wskazanych poniżej 

okoliczności, tj.: 

w stosunku do Oferenta otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację 

majątku Oferenta lub sąd zarządził likwidację majątku Oferenta w trybie rt.. 332 ust. 1 ustawy z dnia 

15 maja 2015 –. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość 

ogłoszono, z wyjątkiem Oferenta, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony 

prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez 

likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku  

w trybrt.art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 20–3 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 

233, z Późn. zm.), 

Jeśli zaistniała któraś z wymienionych w niniejszym pkt przesłanek, Oferent zobowiązany jest 

wykreślić treść niniejszego pkt i wskazać w uwagach poniżej, która przesłanka zachodzi wobec 

niego. 

Uwagi: ……………………………………………………..…………………………………………………………………………………… 

7) zgodnie z wymogami określonymi w Zapytaniu ofertowym, niniejszym składamy ofertę   na usługę 

utrzymania terenów zielonych Osiedla „Marina Mokotów” w Warszawie wg zapytania nr 2/2022  

z dnia 12.12.2022 r. za kwotę ryczałtową miesięczną: 

 

• teren zielony zewnętrzny  

 

brutto …………………........……….. zł    

słownie brutto: ……………………………………………………………………………… 

 

 

Należy przyjąć stawki, które będą obowiązywać w 2023 roku. 

Kwoty należy podać w złotych polskich, do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie  

z zasadami rachunkowymi. 

 

 

W powyższych kwotach zawarto wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost 

ze specyfiki przedmiotu zamówienia, jak również nie ujęte w opisie przedmiotu zamówienia objętego 

Postępowaniem, a niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. 
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ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są: 

1. .................................................................................................... 

2. .................................................................................................... 

3. .................................................................................................... 

4. .................................................................................................... 

5. .................................................................................................... 

6. .................................................................................................... 

7. .................................................................................................... 

8. .................................................................................................... 

 

 

Oferta zawiera ______ ponumerowanych stron. 

       

 

 

_____________________dn. ________________ 

 

 

 

 

_________________________________ _______________________________________ 

/pieczęć Oferenta/ /czytelny podpis i pieczęć osoby umocowanej 

do dokonywania czynności w imieniu Oferenta/ 

 


