
Formularz ofertowy 

 

OFERTA 

Oferujemy należyte wykonanie zamówienia w zakresie kompleksowej  obsługi 

deratyzacyjnej budynków komunalnych wraz z pomieszczeniami przynaleznymi, 

administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie 

Odrzańskim, położonych na terenie Gminy  Krosno Odrzańskie. 

1.Dane dotyczące oferenta 

Nazwa 

............................................................................................................................... 

Siedziba 

............................................................................................................................ 

Nr telefonu/faksu 

.............................................................................................................. 

Nr NIP 

.............................................................................................................................. 

Nr REGON 

....................................................................................................................... 

2.Dane dotyczące zamawiającego 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim 

NIP: 926- 000- 12- 60     REGON: : 970516095      

tel./68  383 5185   

3.Oferowana stawka za kompleksową obsługę deratyzacyjną budynków   

    komunalnych 

  

     netto:  ………………………. PLN za m2 powierzchni lokalu rocznie 

     słownie………………………………………………………PLN  

       brutto:  ………………………. PLN za m2 powierzchni lokalu rocznie  

     słownie………………………………………………………PLN  

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zapytaniem ofertowym i nie wnosimy do 

niego   żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania 

oferty. 



5. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy do dnia 

20.06.2013 r. 

Załącznikami do oferty są: 

1. 

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

2. 

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

3. 

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

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………    ………………………………… 

       (Miejscowość i data )                                                          ( imienna pieczątka i podpis oferenta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Krosno Odrzańskie, 29.05.2013 r. 
 

Specyfikacja oferty deratyzacyjnej  
 

I. Zakres oferty 

Gminne budynki komunalne administrowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Krośnie Odrzańskim. 

II. Przedmiot kompleksowej obsługi deratyzacyjnej  

Kompleksowa obsługa deratyzacyjna, zgodnie z zaleceniami systemów zarządzania 

jakością GMP i HACCP, obejmująca   minimum trzykrotny przegląd stacji i punktów 

deratyzacyjnych w budynkach oraz przynależnych obiektach gospodarczych, w tym 

dezynsekcję i dezynfekcję kontenerów, boksów i pojemników na nieczystości stałe, 

obsługujących ww. budynki, na którą składają  się następujące czynności: 
  a) kontrola punktów deratyzacyjnych, 
  b) wymiana i uzupełnianie preparatów gryzoniobójczych, 
  c) usuwanie martwych gryzoni, 
  d) szczegółowa inspekcja obiektów, 
  e) identyfikacja szkodników, informowanie Zleceniodawcy o aktualnym stanie  
      populacji szkodników i podejmowanie dodatkowych działań w celu ich eliminacji, 
  f)  prowadzenie szczegółowej dokumentacji zawierającej protokoły z wykonanych  
      prac oraz zalecenia z działań korygujących i/lub zapobiegawczych, 
  g) wskazywanie zaniedbań sanitarnych prowadzących do intestacji szkodników, 
  h) wykonywanie na wezwanie interwencyjnych zabiegów deratyzacyjnych. 
III.  Sposób przygotowania oferty: 

a) oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sporządzoną w języku polskim, 

b) oferta powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji  

  oraz wynikającymi z formularza ofertowego, 

c) ofertę należy złożyć na załączonym formularzu ofertowym, podpisanym  przez  

  osoby uprawnione do reprezentowania  oferenta w obrocie prawnym, 

d) oferent winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie,  zaadresowanej na  

   na adres zamawiającego, podany w zapytaniu ofertowym  oraz posiadającej  

  oznaczenie:  „USŁUGI DERATYZACYJNE” i złożyć ją w miejscu oraz terminie 

podanym w tym zapytaniu. 

IV  Dokumenty składaj ące si ę na ofert ę: 

    - wypełniony formularz ofertowy, 

    - aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o 

zarejestrowaniu działalności  gospodarczej ( wystawiony nie wcze śniej ni ż 6 

miesi ęcy przed upływem terminu  składania ofert), 

    - aktualne uprawnienia i zaświadczenia  niezbędne do wykonania oferty. 


