
ZGM.ADM.231.1.2022 
FORMULARZ OFERTOWY 

 

Przedmiotem zamówienia jest jednorazowe koszenie trawy, chwastów, samosiewów na posesjach administrowanych 

przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Maz. o powierzchni 16,708 m
2
. 

Kod CPV: 77314100-5 
 

I. Nazwa i adres Zamawiającego  
Gmina Grodzisk Mazowiecki , 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. T. Kościuszki 12 a, NIP: 529-174-59-01 
Zakład  Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim, ul. Kościuszki 32 a, 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
tel. (22) 120-29-11 
 

II. Nazwa przedmiotu zamówienia: 
Jednorazowe koszenie trawy, chwastów, samosiewów na posesjach administrowanych przez Zakład Gospodarki 

Mieszkaniowej w Grodzisku Maz. o powierzchni 16,708 m
2
zgodnie z załączonym wykazem - Załącznik Nr 2. 

Kod CPV: 77314100-5 
 

III. Forma złożenia oferty 
Ofertę należy złożyć osobiście lub listownie (w tym przypadku decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego 

terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską) 

na formularzu ofertowym wraz z załącznikami w formie pisemnej w języku polskim, trwałą i czytelną techniką, 

w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie, na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Grodzisku Mazowieckim, 

ul. Kościuszki 32A, klatka B, II piętro pok. 201, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, do dnia 23.05.2022 r. do godziny 09:00. 
Na kopercie musi znajdować się opis: „Zapytanie ofertowe dot. jednorazowego koszenia trawy, chwastów, samosiewów na 

posesjach administrowanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w GrodziskuMaz. Nie Otwierać do dnia 

23.05.2022 r. do godziny 09:00.” 
 

IV. Nazwa i adres Wykonawcy 
Nazwa:  ..................................................................................................................................................... 
Adres:    ................................................................................................ ..................................................... 
NIP:       .................................................................................................................. ................................... 
REGON:  ................................................................................................................................................... 
Adres poczty elektronicznej: ………………………………...................................................…………..  
Telefon……………………………………………………………………………………………….….. 
 

V. Oświadczam że: 
1. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, uzyskałem informacje konieczne do przygotowania i złożenia oferty 

i nie wnoszę zastrzeżeń. 
2. Akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym 

przez Zamawiającego. 
3. Jestem czynnym podatnikiem VAT/nie jestem podatnikiem VAT (niepotrzebne skreślić). 
 

VI. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za: 
1.  cenę netto za całość oferty.............…….............................................zł. 
     podatek VAT ......... % / tj ...................................................................zł. 
     cenę brutto za całość oferty.......…......................................................zł. 
     Słownie brutto: ............................................................................................................. ..................................... 
2. Czas wykonania prac (ilość dni): ......................... 
 

VII. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są: 
1. załącznik Nr 1– podpisany projekt umowy na każdej stronie, 
2. załącznik Nr 2 – podpisany wykaz nieruchomości do zapytania ofertowego, 
3. załącznik Nr 3 – podpisana informacja RODO, 
4. podpisany harmonogram kolejności wykonywania prac dotyczący niniejszej oferty stworzony przez oferenta, 
5. aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę min 

100 000,00 zł – kopia, 
6. aktualne zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub KRS – kopia lub wydruk. 
 

VIII. Dodatkowe informacje: 

1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (22) 120-29-11w godz. 7:00 – 15:00. 

2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, 

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie jego postępowania bez 

podania przyczyny. 
 

 

 

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

 /miejscowość, data/                                                                         /podpis osoby uprawnionej/ 
                      pieczęć Wykonawcy 


