
Załącznik nr 1
 Formularz ofertowy

do zapytania ofertowego ZAP/U/03/2022 

Przedmiot zamówienia

Jastrzębskie  Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  "Daszek"  Sp.  z  o.  o.  zaprasza
do  składania  ofert  na  wybór  wykonawcy,  w  zakresie: świadczenia  usług  związanych
z wykonywaniem prac porządkowo-czystościowych, świadczenia usług dotyczących drobnych
napraw  awaryjnych  i  konserwatorskich  związanych  z  utrzymaniem  należytego  stanu
technicznego  budynków  i  lokali  oraz  do  dokonywania  wszelkich  napraw  i  konserwacji
wynikających  z  normalnej  ich  eksploatacji  z  wyłączeniem  prac  remontowych
w nieruchomościach eksploatowanych przez JTBS "Daszek" Sp. z o. o. w Jastrzębiu-Zdroju.

Zamawiający
Jastrzębskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

„Daszek” Sp. z o. o.

Wykonawca

Nr NIP

REGON

Nr telefonu, e-mail

Dodatkowe kryterium

Cena netto 

miesięcznie 

plus należny podatek 

VAT

ZADANIE 1 - świadczenie usług porządkowo-czystościowych - …………………………. zł netto (plus
8% VAT za świadczenie usług porządkowo-czystościowych na zewnątrz budynków, plus 23%
VAT za świadczenie usług porządkowo-czystościowych wewnątrz budynków),
ZADANIE  2 -  świadczenie  usług  konserwatorskich  z  wyłączeniem  prac  remontowych
- ……………………… zł netto (plus 8% VAT za świadczenie usług konserwatorskich z wyłączeniem
prac  remontowych  w  budynkach  mieszkalnych,  plus  23%  VAT  za  świadczenie  usług
konserwatorskich z wyłączeniem prac remontowych w pozostałych budynkach).
RAZEM - ..….…….…………………….. złotych netto plus należny podatek VAT.
I. Wynagrodzenie dodatkowe ujęte w § 14 ust. 2 projektu umowy – …….......……………. zł netto
(słownie: ….........………………………………………………………………………... złotych netto) plus należny
obowiązujący podatek VAT.
II. Wynagrodzenie  dodatkowe  ujęte  w  §  14  ust.  3  a  dotyczące  §  5  projektu  umowy
– …….……………….. zł netto (słownie: ….........………………………………………………………………. złotych
netto) plus należny obowiązujący podatek VAT.

 Termin realizacji Od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku.

Oświadczenie: Oświadczam, że  zapoznałem się z treścią i akceptuję warunki zapytania ofertowego.

............................................ dnia .................................

    ….............................................................
Podpis i pieczątka osoby uprawnionej

do występowania w imieniu Wykonawcy
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