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

( nazwa, adres wykonawcy)                                              (miejscowość, data) 

  

  

Ośrodek Pomocy Społecznej   

w Dębnicy Kaszubskiej 

76-248 Dębnica Kaszubska 

 

 

PROPOZYCJA CENOWA 

 

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia propozycji cenowej na zadanie pn.: świadczenie usług w 

formie zapewnienia schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Dębnica Kaszubska 
(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 

1. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu 

przedmiotu zamówienia w: 

1) schronisku w wysokości brutto ……………………za jeden dzień pobytu, 

(słownie ………………………………………………….); 

2) schronisku z usługami opiekuńczymi w wysokości brutto …………………... za jeden dzień 

pobytu, (słownie ………………………………………………….); 

3) noclegowni w wysokości brutto ……………………..............   za jeden dzień pobytu, 

(słownie ………………………………………………….); 

4) ogrzewalni w wysokości brutto ……………………..............   za jeden dzień pobytu, 

(słownie ………………………………………………….); 

5) miesięczny koszt za utrzymanie w gotowości miejsca w schronisku 

brutto ………………………….. (słownie: …………………………………………….); 

6) miesięczny koszt za utrzymanie w gotowości miejsca w schronisku z usługami 

opiekuńczymi brutto …………………….. (słownie: …………………………….); 

7) miesięczny koszt za utrzymanie w gotowości miejsca w noclegowni 

brutto ………………………….. (słownie: …………………………………………….); 

8) miesięczny koszt za utrzymanie w gotowości miejsca w ogrzewalni 

brutto ………………………….. (słownie: …………………………………………….)*; 

 

1. Cena powinna obejmować wszystkie koszty realizacji usługi. Cena (wartość brutto) powinna 

zostać określona w polskich złotych i być wyliczona zgodnie z ustawą z dnia 11.03.2004 r. o 

podatku od towarów i usług (Dz. U. 2018 poz. 2174).   

2. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 

RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem 

w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego 

zastrzeżeń. 

4. Zobowiązuję się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

1) Załącznikami do propozycji są: 

………………………………………………………………….. 

………………………………………………….……………….. 

 

      

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

podpis i pieczątka wykonawcy 
* - jeżeli nie dotyczy – proszę pozostawić pole puste. 


