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…………………………….... 

(miejscowość, data) 

Dane Wykonawcy: 

 

nazwa: ……………………………………………….…. 

adres: …………………………………………………… 

NIP: …………………………………….…………..…… 

REGON: ……………………………………….……….. 

KRS: ……………………………………………………. 

 

Do Zamawiającego: 

Pomorskie Przedsiębiorstwo  

Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.  

ul. Sandomierska 19 

80-051 Gdańsk 

 

 

Nr postępowania zakupowego: MN-221/57/2022 

 

 

OFERTA 

 

1. W związku z prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniem zakupowym na 
świadczenie kompleksowej usługi utrzymania czystości w budynkach zarządzanych 
przez Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o. z siedzibą w 
Gdańsku niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia za cenę: 

 

 

Zadanie 1  – siedziba PPM-T i Sekcja Gdańsk  

Netto (miesięcznie):……………………..…………………….………………… zł  

słownie netto ……………………………………………………………..………… 

brutto (miesięcznie): ……………………………………………………………..zł  

słownie brutto ………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 2  – Sekcja Gdynia 

Netto (miesięcznie):……..……………………………………………………… zł  

słownie netto ……………………………………………………………..………… 

brutto (miesięcznie): ……………………………………………………………..zł  

słownie brutto ………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 3  – Sekcja Inowrocław 

Netto (miesięcznie):..…………………………………………………………… zł  

słownie netto ……………………………………………………………..………… 

brutto (miesięcznie): ……………………………………………………………..zł  

słownie brutto ………………………………………………………………………. 
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Zadanie 4 – Sekcja Maksymilianowo  

Netto (miesięcznie):……..……………………………………………………… zł  

słownie netto ……………………………………………………………..………… 

brutto (miesięcznie): ……………………………………………………………..zł  

słownie brutto ………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 5 – Sekcja Bydgoszcz 

Netto (miesięcznie):………………………..…………………………………… zł  

słownie netto ……………………………………………………………..………… 

brutto (miesięcznie): ……………………………………………………………..zł  

słownie brutto ………………………………………………………………………. 

 

Zadanie 6 – Sekcja Malbork  

Netto (miesięcznie):………………..…………………………………………… zł  

słownie netto ……………………………………………………………..………… 

brutto (miesięcznie): ……………………………………………………………..zł  

słownie brutto ………………………………………………………………………. 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się Warunkami Zamówienia i wszystkimi załączonymi 

do nich lub powołanymi w nich dokumentami i nie wnosimy zastrzeżeń co do ich treści 

oraz możliwości realizacji zamówienia na określonych w nich warunkach, 

3. Niniejsza oferta jest wiążąca przez okres 90 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

4. Do kontaktów z Zamawiającym w toku postępowania zakupowego wyznaczona zostaje 

następująca osoba: ………………………………………tel. ………………………… 

5. Niniejszą ofertę składamy na ………… kolejno ponumerowanych i parafowanych 

stronach. 

6. Załącznikami do niniejszego formularza oferty są: 

1) odpis aktualny z KRS / wydruk z CEIDG dot. Wykonawcy 

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zakupowym,  

3) referencje, 

4) dowód wniesienia wadium, 

5) …………………………………………………………….. 

6) …………………………………………………………….. 

 

 

 

 

                                                                    ……………………………………… 

                                                                                        Podpis 


