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………………………………………………..                                                         ……………………………………………….. 
           (dane wykonawcy)                                                                                                                                                              (miejscowość i data) 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY SKUTECZNEJ DEZYNSEKCJI I DERATYZACJI 

 

Lp. Nazwa zabiegu J.m. Ilość  Cena brutto  
Wartość 
brutto   

1 

Dezynsekcja roczna 
Wykaz pomieszczeń: wszystkie pomieszczenia 
budynku min.: kuchnia, jadalnia, magazyny, 
pralnia, warsztat, garaż, pomieszczenie 
kierowcy, pomieszczenie gospodarcze, 
pomieszczenie gospodarcze na zewnątrz, 
pokoje mieszkańców (81 pomieszczeń), 
łazienki ogólnodostępne (15 pomieszczeń), 
kuchenki pomocnicze (3 pomieszczenia), 9 
pomieszczeń biurowych, recepcja, hol i 
korytarz na parterze, biblioteka, piwnica, 
wymiennikownia, archiwum, świetlica, hole i 
korytarze na I i II piętrze. 
Termin wykonania: I kwartał 2013 

szt. 1     

2 

Dezynsekcja kwartalna 
Wykaz pomieszczeń: kuchnia, jadalnia, 
magazyny, pralnia, warsztat, garaż, 
pomieszczenie kierowcy, pomieszczenie 
gospodarcze, pomieszczenie gospodarcze na 
zewnątrz. 
Termin wykonania: II, III, IV kwartał 2013 

szt. 3 
  

3 

Deratyzacja kwartalna 
Wykaz pomieszczeń: magazyny, pion wodno 
kanalizacyjny na parterze, warsztat, dwie 
studzienki kanalizacyjne na zewnątrz 
budynku, 8 karmików deratyzacyjnych na 
zewnątrz wraz z comiesięczną obsługą 
obejmującą uzupełnianie materiału i 
czyszczenie karmików. 
Termin wykonania: I, II, III, IV kwartał 2013 

szt. 4 
  

SUMA 
 

 

Wartość ogółem netto …………………………………………………………………………………………………  
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Wartość ogółem VAT ………………………………………………………………………………………………….. 

               Wartość ogółem brutto ……………………………………………………………………….……………………… 

Słownie brutto : ………………………………………………………………………………………………………….. 

 

1. Oświadczam, iż zapoznałem się z umową stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania 

cenowego nr 27/2012/ZC i akceptuje wszelkie jej postanowienia bez zastrzeżeń. 

2. Wszystkie wartości w formularzu należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 

3. Wartość brutto ogółem stanowi cenę oferty.  Do oceny będzie brana pod uwagę cena 

brutto oferty. 

4. Cena jednostkowa brutto  musi pozostać w  wysokości wykazanej w ofercie przez cały 

okres trwania umowy.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości zamawianych usług w zależności 

od posiadanych środków i rzeczywistych potrzeb. 

6. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami realizacji zamówienia i miejscem 

jego wykonania. 

 

 

 

 

  …………………..…..…………………………………….  
                                                                                                                                               (pieczątka i podpis Wykonawcy) 
                                                                                        

 


