
Załącznik nr 1 
Formularz oferty 

                                                                                       OFERTA 
........................................................... 

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy) 
REGON: ........................................... 
NIP: .................................................. 
Nr telefonu: (0-).............................. 
e-mail: .............................................. 

Gmina Oleśnica 
ul. 11 Listopada 24 

56-400 Oleśnica 

Odpowiadając na ogłoszenie o  o postępowaniu o wartości poniżej 30.000 EURO na zadanie pn.:
                       Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Oleśnica w roku 2017
obejmujące: 
1) wyłapywanie bezdomnych zwierząt  i w razie konieczności przewiezienie wyłapanych do lekarza 
weterynarii, z którym zamawiający podpisał umowę ;
2) przetrzymanie ich do czasu transportu do schroniska;
3) transport do schroniska
                      oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia wg podanych cen jednostkowych : 

1) za  każdego  wyłapanego  bezdomnego  psa  oraz  przewiezienie  wyłapanego  psa  do  lekarza 
weterynarii, z którym zamawiający podpisał umowę  - …………………… zł brutto;

2) za  każdego  wyłapanego  wolnożyjącego  kota  oraz  przewiezienie  wyłapanego  kota  do  lekarza 
weterynarii, z którym zamawiający podpisał umowę  - …………………… zł brutto;

3) za każdy odłowiony miot bezdomnych zwierząt oraz przewiezienie wyłapanego miotu do lekarza 
weterynarii, z którym zamawiający podpisał umowę  - …………………… zł brutto;

4) w przypadku gdy zaistnieje konieczność przetrzymania wyłapanego zwierzęcia przez Wykonawcę za 
okres 1 doby Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty ………………. zł brutto. za każdą dobę;

5) za transport zwierzęcia do schroniska, czyli poza teren Gminy Oleśnica, ustala się stawkę za 1 km 
………… zł brutto.

Do cen jednostkowych został doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Gwarantujemy stałość w/w cen przez okres trwania umowy, przy czym cena obejmuje: 
-przypisane prawem podatki 
-wszelkie opłaty 
-wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia 
3. Deklarujemy termin wykonania usług: od 02.01.2017 r. do  31.12. 2017 r. 
4. Akceptujemy warunki płatności – zgodnie ze wzorem umowy 
5. Oświadczamy, że oferowane przez naszą Firmę usługi są zgodne z wymaganiami Zamawiającego 
6. Oświadczamy, że otrzymaliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty. 
7. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, 
a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem umowy w miejscu i 
terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych złożoną ofertą na okres 30 dni od dnia, w którym 
upływa termin składania ofert. 
9. Oświadczamy, że osobą do kontaktów i dokonywania bieżących ustaleń z zamawiającym jest: 
................................................................., tel. ................................................. 

12. Integralną częścią oferty są: 
1) ........................................................................................................
2) ........................................................................................................ 

...............................................                                                              ...........................................................
(miejscowość i data)                                                                                           (pieczęć i podpis) 




