
POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 
30 000 EURO

FORMULARZ
.......................................
      ( nazwa  wykonawcy )

.......................................
    ( siedziba  wykonawcy )

....................................... Burmistrz Miasta i Gminy
Staszów

Wydział Infrastruktury Komunalnej, 
 i Ochrony Środowiska

O F E R T A    CENOWA

Dotyczy zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro.

Nawiązując  do  zaproszenia  do  składania  ofert  w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia  pn:  „Odławianie  bezdomnych  psów  z  terenu  gminy  Staszów  wraz
z przejęciem i zapewnieniem miejsca w schronisku dla zwierząt” oferujemy wykonanie
przedmiotowego zamówienia za ceny jednostkowe: 

Lp. Nazwa usługi
 Ilość

usług* 

Cena
jednostkowa
brutto usługi

[zł]**

Wartość
brutto (cena
jednostkowa
brutto x ilość

usług) [zł]

1
Skuteczne odłowienie bezdomnego psa

z miejsca jego przebywania (nie obejmuje
przejęcia odłowionego zwierzęcia)

25

2
Dojazd ze schroniska do Staszowa

i z powrotem (obejmujący także transport
zwierzęcia)

25

3
Przejęcie dorosłego psa przez schronisko

(wiek powyżej 1 roku)
35

4
 Przejęcie szczeniaka przez schronisko

(wiek poniżej 1 roku)
20

5
Uśpienie przejętego ślepego miotu
szczeniąt wraz z utylizacją zwłok

5

6
Dojazd do miejsca przebywania zwierzęcia

na terenie wiejskim gminy Staszów
(obejmujący także transport zwierzęcia)

400  

                      RAZEM
* ilość usług w przypadku dojazdu do miejsca przebywania zwierzęcia na terenie wiejskim gminy Staszów
wyrażona jest w km

** cena za dojazd do miejsca przebywania zwierzęcia na terenie wiejskim gminy Staszów wyrażona
jest w zł/km

    Cena brutto : .............................. zł

    słownie ……………………………………………………………………………………

    w tym podatek VAT w wysokości: …........… %  tj. ……………… zł.

     Cena netto : ………......…….... zł. 

     Słownie: …………………………………………………………………
REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MIASTA I GMINY W STASZOWIE



POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 
30 000 EURO

1. Oświadczamy, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania  oferty.

2. Zobowiązujemy  się,  w  przypadku  wyboru  naszej  oferty,  do  zawarcia  umowy

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

3. Oświadczamy, że podana cena brutto zawiera wszystkie koszty wykonania zamówie-

nia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.

4. Oświadczamy, iż spełniamy wszystkie warunki opisane w zaproszeniu do składania

ofert w postępowaniu o udzielenie ww. zamówienia.

Podpisano

............................................................
( upoważniony przedstawiciel )

............................................................
( adres )

dnia, ...............................................
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