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         Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

   FORMULARZ  OFERTOWY 

 

NAZWA WYKONAWCY 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

 

SIEDZIBA WYKONAWCY 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………….. 

 
 W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : 
usługi porządkowe  na placach targowiskowych i Jarmarkach ; Rynek Wildecki, Rynek 
Jeżycki, Rynek Świt, Plac Wielkopolski, Dolna Wilda, Rynek Łazarski, Plac Bernardyński, 
Rynek Urbanowska, Rynek Racjonalizatorów, Jarmarkach; Wielkanocny, Świętojański, 
Betlejem Poznańskie, Wielkanocny 2018r., administrowanych przez Spółkę z o.o. 
TARGOWISKA w Poznaniu. 
 

1.Oferujemy wykonanie usługi   według następującej ceny: 

 

1) Rynek Wildecki 
                              -      za prace porządkowe na placu targowiskowym 

                                     o powierzchni 2.658m2 / miesięcznie / 

 
   netto    …………………………........ zł 

   słownie   …………………………………………………..................................... zł 

 
   podatek VAT  8%          ………………………zł. 

   słownie …………………………………………………........................................zł 

 

   w cenie brutto    ............................................................. zł        

   słownie  …………………………………………...................................................zł 

 

   Łączna wartość za cały okres ( 12 miesięcy) realizacji umowy nie może przekroczyć kwoty: 

   netto: ………………….zł. (sł. ………………………………………………………zł. 



 

 

   podatek VAT : …………………….zł.  

   brutto: ………………..zł. (sł.……………………………………………………….. zł. 

 

2) Rynek Jeżycki 
                              -      za prace porządkowe na placu targowiskowym 

                                     o powierzchni 3.098m2  / miesięcznie / 

 
   netto    …………………………........ zł 
   słownie   …………………………………………………..................................... zł 
 
   podatek VAT  …….%          ………………………zł. 
   słownie …………………………………………………........................................zł 
 
   w cenie brutto    ............................................................. zł        
   słownie  …………………………………………...................................................zł 
 
   Łączna wartość za całość umowy nie może przekroczyć kwoty: 

   netto: ………………….zł. (sł. ……………………………………………………… zł. 

   podatek VAT : …………………….zł.  

   brutto: ………………..zł. (sł.……………………………………………………… zł. 

 

3) Rynek Świt 
                              -      za prace porządkowe na placu targowiskowym 

                                     o powierzchni 2.651m2  /  miesięcznie / 

 
   netto    …………………………........ zł 
   słownie   …………………………………………………..................................... zł 
 
   podatek VAT  …….%          ………………………zł. 
   słownie …………………………………………………........................................zł 
 
   w cenie brutto    ............................................................. zł        
   słownie  …………………………………………...................................................zł 
 
   Łączna wartość za całość umowy nie może przekroczyć kwoty: 

   netto: ………………….zł. (sł. ……………………………………………………… zł. 

   podatek VAT : …………………….zł.  

   brutto: ………………..zł. (sł.……………………………………………………… zł. 

 

4) Plac Wielkopolski 
                              -      za prace porządkowe na placu targowiskowym 

                                     o powierzchni 3.286m2  / miesięcznie / 

 
   netto    …………………………........ zł 
   słownie   …………………………………………………..................................... zł 
 
   podatek VAT  …….%          ………………………zł. 
   słownie …………………………………………………........................................zł 



 

 

 
   w cenie brutto    ............................................................. zł        
   słownie  …………………………………………...................................................zł 
 
   Łączna wartość za całość umowy nie może przekroczyć kwoty: 

   netto: ………………….zł. (sł. ……………………………………………………  zł. 

   podatek VAT : …………………….zł.  

   brutto: ………………..zł. (sł.………………………………………………………… zł. 

                                      

5) Dolna Wilda 
   - prace porządkowe na targowisku Dolna Wilda o powierzchni 3.608m² 

                                   wewnątrz hali targowej oraz o powierzchni 1.594m² terenu  

                                   wykorzystywanego  pod obsługę komunikacyjną targowiska 

 
   netto    …………………………........ zł 
   słownie   …………………………………………………..................................... zł 
 
   podatek VAT  …….%          ………………………zł. 
   słownie …………………………………………………........................................zł 
 
   w cenie brutto    ............................................................. zł        
   słownie  …………………………………………...................................................zł 
 
   Łączna wartość za całość umowy nie może przekroczyć kwoty: 

   netto: ………………….zł. (sł. ……………………………………………………… zł. 

   podatek VAT : …………………….zł.  

   brutto: ………………..zł. (sł.……………………………………………………… zł. 

 

6) Rynek Łazarski 
                             za prace porządkowe na placu targowiskowym 

       o powierzchni 5.448m² / miesięcznie/ 

 
   netto    …………………………........ zł 
   słownie   …………………………………………………..................................... zł 
 
   podatek VAT  …….%          ………………………zł. 
   słownie …………………………………………………........................................zł 
 
   w cenie brutto    ............................................................. zł        
   słownie  …………………………………………...................................................zł 
 
   Łączna wartość za całość umowy nie może przekroczyć kwoty: 

   netto: ………………….zł. (sł. ……………………………………………………… zł. 

   podatek VAT : …………………….zł.  

   brutto: ………………..zł. (sł.………………………………………………………  zł. 

 

7) Plac Bernardyński 



 

 

                             za prace porządkowe na placu targowiskowym 

       o powierzchni 2.051m² / miesięcznie/ 

 
   netto    …………………………........ zł 
   słownie   …………………………………………………..................................... zł 
 
   podatek VAT  …….%          ………………………zł. 
   słownie …………………………………………………........................................zł 
 
   w cenie brutto    ............................................................. zł        
   słownie  …………………………………………...................................................zł 
 
   Łączna wartość za całość umowy nie może przekroczyć kwoty: 

   netto: ………………….zł. (sł. ……………………………………………………… zł. 

   podatek VAT : …………………….zł.  

   brutto: ………………..zł. (sł.………………………………………………………  zł. 

 

8) Rynek Urbanowska 
                  za prace porządkowe na placu targowiskowym 

       o powierzchni 1.443m² / miesięcznie/ 

 
   netto    …………………………........ zł 
   słownie   …………………………………………………..................................... zł 
 
   podatek VAT  …….%          ………………………zł. 
   słownie …………………………………………………........................................zł 
 
   w cenie brutto    ............................................................. zł        
   słownie  …………………………………………...................................................zł 
 
   Łączna wartość za całość umowy nie może przekroczyć kwoty: 

   netto: ………………….zł. (sł. ……………………………………………………  zł. 

   podatek VAT : …………………….zł.  

   brutto: ………………..zł. (sł.……………………………………………………… zł. 

 

9) Rynek Racjonalizatorów 
                  za prace porządkowe na placu targowiskowym 

       o powierzchni 1.170m² / miesięcznie/ 

 
   netto    …………………………........ zł 
   słownie   …………………………………………………..................................... zł 
 
   podatek VAT  …….%          ………………………zł. 
   słownie …………………………………………………........................................zł 
 
   w cenie brutto    ............................................................. zł        
   słownie  …………………………………………...................................................zł 
 
   Łączna wartość za całość umowy nie może przekroczyć kwoty: 



 

 

   netto: ………………….zł. (sł. ……………………………………………………   zł. 

   podatek VAT : …………………….zł.  

   brutto: ………………..zł. (sł.……………………………………………………… zł. 

 

10) Jarmark Wielkanocny 
                  za prace porządkowe 200 m² powierzchni wokół stanowisk handlowych  

       i terenu pod obsługę komunikacyjną na płycie Starego Rynku. 

 
   netto    …………………………........ zł 
   słownie   …………………………………………………..................................... zł 
 
   podatek VAT  …….%          ………………………zł. 
   słownie …………………………………………………........................................zł 
 
   w cenie brutto    ............................................................. zł        
   słownie  …………………………………………...................................................zł 
 
 
 
 
 

11) Jarmark Świętojański 
                  za prace porządkowe 500 m² powierzchni wokół stanowisk handlowych  

       i terenu pod obsługę komunikacyjną na płycie Starego Rynku. 

 
   netto    …………………………........ zł 
   słownie   …………………………………………………..................................... zł 
 
   podatek VAT  …….%          ………………………zł. 
   słownie …………………………………………………........................................zł 
 
   w cenie brutto    ............................................................. zł        
   słownie  …………………………………………...................................................zł 
 

12)  Jarmark Betlejem 
                  za prace porządkowe 200 m² powierzchni wokół stanowisk handlowych  

       i terenu pod obsługę komunikacyjną na płycie Starego Rynku. 

 

 
   netto    …………………………........ zł 
   słownie   …………………………………………………..................................... zł 
 
   podatek VAT  …….%          ………………………zł. 
   słownie …………………………………………………........................................zł 
 
   w cenie brutto    ............................................................. zł        
   słownie  …………………………………………...................................................zł 
 

13) Jarmark Wielkanocny 2018 

                  za prace porządkowe 200 m² powierzchni wokół stanowisk handlowych  

       i terenu pod obsługę komunikacyjną na płycie Starego Rynku. 



 

 

 
   netto    …………………………........ zł 
   słownie   …………………………………………………..................................... zł 
 
   podatek VAT  …….%          ………………………zł. 
   słownie …………………………………………………........................................zł 
 
   w cenie brutto    ............................................................. zł        
   słownie  …………………………………………...................................................zł 
 
14) Łączna wartość za całość umowy nie może przekroczyć kwoty: 

netto: ……………………….. zł 

słownie: ……………………………………..zł. 

podatek VAT  8% ……………………………..zł 

brutto: …………………………………….. zł. 

słownie: ………………………………………….. zł. 

 
 
Powyższa cena zawiera, doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, podatek 
VAT. 
 
2.Czas reakcji na usunięcie nieprawidłowości  ……………………………….. 
 
3.Termin realizacji zamówienia dla targowisk: od 01.04.2017 – 31.03.2018r. 
 
 
4.Termin realizacji zamówienia dla Jarmarku Wielkanocnego: od 01.04.2017 do 

14.04.2017r.
 

 
5.Termin realizacji zamówienia dla Jarmarku Świętojańskiego: od 10.06.2017 do 

26.06.2017r. 

6.Termin realizacji zamówienia dla Jarmarku Betlejem - od   09.12.2017 do 23.12.2017r. 

 
7.Termin realizacji zamówienia dla Jarmarku Wielkanocnego: od 17.03.2018 do 

29.03.2018r.
 

8.Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni 
   licząc bieg terminu od momentu składania ofert. 
 
9.Ceny podane w ofercie nie ulegną zmianie w trakcie realizacji umowy. 
 
10.Usługi stanowiące przedmiot  zamówienia wykonamy sami bez udziału podwykonawców, 
   z udziałem podwykonawców, 
                                              / niepotrzebne skreślić / 
   w przypadku zatrudnienia podwykonawców wskazujemy części zamówienia: 
 
.................................................................................................................................................... 
 



 

 

.................................................................................................................................................... 
 
................................................................................................................................................... 
 
   których wykonanie powierzamy następującym podwykonawcom: 
 
   ................................................................................................................................................. 
 
   …………………………………………………………………………………………………………. 
    Nazwa i adres podwykonawcy. 
 
   w przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę jak za swoją 
   własną. 
 
11.Oświadczamy, że akceptujemy  postanowienia zawarte w SIWZ oraz w załącznikach do 
SIWZ i Umowy, zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy 
na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym zał. Nr 9 do SIWZ które będą 
wprowadzone do treści umowy  i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 
zawarcia umowy zgodnie z tymi postanowieniami. 
 

 
 

 
.............................................. 
 data 
      .......................................................................... 
        Pieczęć i podpis 
      osób uprawnionych do reprezentowania firmy  
 
 
 
 
 
 


