
Załącznik Nr 1 

Do zapytania cenowego 

Rozeznanie cenowe 

(dotyczy zamówień powyzeJ 1000 euro do równowartości 30.000 euro stosownie do art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych)Działając w oparciu o art. 44 i 47 

Ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. (Dz. U. 2017 poz. 2077} oraz Regulamin udzielania 

zamówień publicznych stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 29/2017 Dyrektora Miejsko

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie z dnia 11.12.2017r. proszę o potwierdzenie 

według załączonego druku formularza na zadanie pn.: 

Usługa transportu - przewóz gotowego posiłku na terenie Opoczna 

Przedmiot zamówienia 

Wykonawca 

Cena za 1 km 

Oferowana cena netto 

podatek VAT ... ...... % 

cena brutto cyfrowo 

cena brutto słownie 

Termin realizacji 

w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Formularz ofertowy 

I. Przewóz i dostarczenie (wniesienie do budynku) gotowego posiłku w 

termosach obiadowych o pojemnościach 10L i 20L z miejsca odbioru tj. Miejsko

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie, ul. Mikołaja Kopernika 3 do 

miejsca przeznaczenia tj. Jadłodajnia, Pl. Kościuszki 6, 26-300 Opoczno. 

Odległość między dwoma punktami wynosi 1,5 km ( najkrótsza trasa dojazdu) 

li. Odebranie pustych termosów z Jadłodajni, Pl. Kościuszki 6, 26-300 Opoczno 

oraz dostarczenie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Opocznie, ul. Mikołaja Kopernika 3, 26-300 Opoczno. 

Łącznie dzienna trasa wynosi 3 km. 

Wykonawca będzie świadczył usługę codziennie, 7 dni w tygodniu, 

w godz. 11.00-12 .00 

-------------< 

Od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

1. Oświadczam/y, że oferowana cena brutto zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia. 

2. Oświadczam/y, że zapoznałem/liśmy się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę/wnosimy do 

niego zastrzeżeń. 

3. Przyjmujemy do realizacji postawione przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym warunki. 

4 .  W przypadku wyboru niniejszej oferty, cena ta nie ulegnie zmianie w trakcie trwania umowy. 

Pieczęć firmy: Data i podpis oferenta: 

I 


