
 

Uwaga: Wykonawca może edytować druk formularza stosownie do swoich potrzeb z zachowaniem  
zawartości co do treści. 

Załącznik nr 2 do zapytania cenowego 

FORMULARZ  OFERTOWY 
Na usługę badań kontrolnych wody do spożycia  

Kontrola wewnętrzna   
oraz  pozostałych parametrów żądanych przez Zamawiającego 

na terenie Gminy Milejów w roku 2019r  
stosownie do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi  
Nazwa i adres Zamawiającego:   

Gmina Milejów 
ul. Partyzancka 13a 
21-020 Milejów 
NIP 505 004 26 06, REGON 431019550 

I. Nazwa i adres Wykonawcy 
 

Nazwa: ……………………………………………………………………………………………………………………..………. 

Adres:……………………………………………………………………………………………….……......………………….., 

Tel./fax. ……………………………………………………………………………………………………………..….………… 

NIP: …………………………………………………………….., REGON: ……………………….…………………………… 

NR rachunku bankowego: …………………………………………………………………..……..…………………….. 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowo-ilościowym: 

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

Podatek VAT: ……………………………………………………………………………………………..…………………… zł 

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

Słownie brutto: …………………………………………………………………………………………..………………….. zł 

W oparciu o poniższą wycenę: 

Lp Badanie Ilość Zryczałtowana 

Cena 

jednostkowa 

Wartość 
(kol. 3 x kol. 4)  

1 2 3 4 5 

1 PB 2   

2 PA+ 8   

3 KMSP 2   

4 KMZO 2   

Razem  

Podatek VAT  

Ogółem   

  

2. Termin realizacji określony przez Zamawiającego. 
3. Oświadczam, że: 

- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń, 
- okres związania ofertą wynosi 30 dni, 
- w realizacji zamówienia będą brali udział następujący podwykonawcy posiadający    



 

Uwaga: Wykonawca może edytować druk formularza stosownie do swoich potrzeb z zachowaniem  
zawartości co do treści. 

  certyfikat/akredytację w zakresie pobierania i wykonywania badań wody do spożycia 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
- w przypadku konieczności powtórzenia badań zostaną one wykonane   
  w zaproponowanych cenach jednostkowych. 
- w przypadku konieczności badań dodatkowych mogą być zlecane     
  przez Zamawiającego badania wybranych parametrów. 

4. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącymi integralną część oferty są: 

 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, 

 Certyfikat/akredytację w zakresie pobierania i wykonywania badań wody do spożycia, 

 Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wymaganych przez Zamawiającego tj. 
…………………………………………………………. 
…………………………………………………………. 
  

…………………………….., dnia ………………………….. 
………………………………………… 

(podpis osoby uprawnionej) 
(pieczęć wykonawcy) 


