
INazwa fJYkonawcy 
piecz?c firmowal 

Zalqcznik Nr 3 do Zaproszenia 

Urzlld Gminy Baboszewo 
uJ. Warszawska 9a 
09 - 130 Baboszewo 

FORMULARZ OFERTY 
Dane Wykonawcy: 
Nazwa (firma) alba imiy i nazwisko: 

Siedziba alba miejsce zamieszkania i adres: 

Telefon: ... . ... ....... . .... .. . ....... .. ............... .. ..... . ...... ....... ........ ... . ..... . .......................... .. 

Fax (wpisac numer lub " Brak faxu"): ................................................................ ............ . 

Adres e-mail: ............................. . ............................................ .. ... .. ... ... ...... ... ... ... .. .. 

W odpowiedzi na zaproszenie do zlozenia oferty cenowej z dnia 13 grudnia 2016r. przystypujy/emy do 
udzialu w postypowaniu 0 udzielenie zam6wienia publicznego 0 wartosci szacunkowej ponizej 30 000 euro 
na uslug~ obslugi Urz~du Gminy w Baboszewie oraz jednostek obslugiwanych przez Urzlld Gminy 
Baboszewo w zakresie bhp i ppoz oraz oswiadczamlmy ze: 
I. Zapoznalismy siy z opisem przedmiotu zam6wienia - zal'!cznik nr I do zaproszenia i nie wnosimy do 

niego Zadnych zastrzezen oraz otrzymalismy wszystkie niezbydne informacje niezbydne do 
przygotowania i zlozenia oferty. 

2. Jestesmy uprawnieni do swiadczenia uslug byd,!cych przedmiotem zam6wienia. a wszelkie dzialania 
zwi,!zane z realizacj,! uslug byd,! wykonywane przez osoby 0 odpowiednich kwalifikacjach 
i uprawnieniach. 

3. Jestesmy ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci. 
4. Akceptujemy wz6r umowy - zal'!cznik nr 2 do zaproszenia i w przypadku wyboru naszej oferty, 

zobowi,!zujemy siy do zawarcia umowy na warunkach w nim okreslonych, w miejscu i terminie 
wskazanym przez Odbiorcy. 

3. Gwarantujemy wykonanie calosci niniejszego zam6wienia zgodnie z tresci,! oferty, opisem przedmiotu 
zam6wienia- zal,!cznik nr I, z nalezyt'! starannosci,!, zgodnie z obowi,!zuj,!cymi w tym zakresie .. . . 
przeplsaml prawa I normaml. 

5. Jestesmy zwi,!zani niniejsz,! ofert,! przez okres 30 dni. Bieg terminu zwi,!zania ofert'! rozpoczyna siy 
wraz z uplywem terminu skladania ofert. 

6. Przedmiot zam6wienia wykonamy w terminie: 
od dnia podpisania umowy do 31.12.2018 roku, z zastrzezeniem, ze: 
a) szkolenia z zakresu bhp i ppoz zostan,! przeprowadzone w terminie 3 dni od dnia zgloszenia przez 
Odbiorcy 
b) wymagane instrukcje, dokumenty Wykonawca sporz,!dzi w terminach wynikaj,!cych z odrybnych 
przepis6w lub w terminie 14 dni od wezwania przez Zamawiaj,!cego 
c) pozostale zadania sluzby bhp w terminach zgodnych z obowi,!zuj,!cymi przepisami 
5.Cena mojej/naszej oferty sluzy tylko i wyl,!cznie por6wnaniu zlozonych ofert i wynosi: 

brutto: ....... . ......................................... ...... .. .... ............................. zl 
slownie: ............. ........ .................................................................. zl 
W tym podatek VAT (23): ........................................ . ............ .... .. .. ... . 



Tabela N r 1. Kalkulacja ceny oferty 

Koszt 
Szacunkowa Iiczba 

Lp. Rodzaj Jednostka jednostkowy 
uczestnikOw/ Wartosc brutto 

uslugi miary brutto za 1 
jednostk~ 

dokumentow/godzin w zl (4x5) 

1 2 3 4 5 6 

1. Szkolenia bhp stanowisko 161 
i ppoz 

2. SpofZljdzenie szt I 
instrukcji 

3 Aktualizacja szt 2 

4 Pozostale godzina 20 
zadania z 
zakresu 
sluzby bhp_ 

Razem cena brutto{suma wier!zy 1 - 4l 

7. Akceptujc;/emy sposob i term in platnosci okreslony we wzorze umowy - zal~cznik nr 2 platne 
kazdorazowo przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy Nr .................. .. 
............ .. .. .......... .... w terminie 14 dni po otrzymaniu faktury. 

8. Zamowienie wykonamy: 
- osobiscie tj. bez udzialu podwykonawcow, 
- przy udziale podwykonawcow* 

9. Informacja, czy wybor oferty bc;dzie prowadzic do powstania u zamawi aj ~cego obowi,!zku podatkowego 
TAKlNIE* 

10. W przypadku zakrd lenia TAK - wskazanie nazwy uslugi, kt6rej swiadczenie bc;dzie prowadzic do jego 
powstania .. .. ... .. ...... ............................................................. ............................................ ...... .... ............. .. ..... , 
oraz wskazanie ich wartosci bez kwoty podatku ............ .. ...................... .. . 

Imiejscowosc i datal 

* niepotrzebne skreslic 

/podpis i piecz~c UYkonmv<y 
skladajqcego/ 


