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  …………………………………                             ………………………. dnia ……………. 

      (nazwa/pieczęć  wykonawcy) 

 

Zamawiający: 

Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie 

ul. Nałęczowska 14 

20-701 Lublin 

 

Oferta 
W nawiązaniu do zapytania ofertowego na usługę pracy tymczasowej, składam poniższą 

ofertę: 

 

Przedmiot zamówienia 

 

 

 

 

wykonanie  usługi pracy tymczasowej na 

rzecz Zamawiającego w okresie od dnia 15 

stycznia 2018 roku do dnia 13 lipca 2018 

roku  przez pracownika tymczasowego 

Zamawiający  Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie 

z siedzibą: ul. Nałęczowska 14, 20-701 

Lublin, NIP 712-314-94-01, REGON 

060433560, 
reprezentowany przez:  

Grzegorza Malca - Dyrektora ZTM w Lublinie  

 

Nazwa i adres wykonawcy wraz z 

numerem telefonu oraz adresem poczty 

elektronicznej 

 

Nazwa i adres wykonawcy: 

 

 

 

Faks: 

Telefon: 

e-mail: 

NIP, REGON wykonawcy NIP……………………………… 

REGON…………………………. 

NR KRS (jeżeli dotyczy)  

Cena w zł brutto  
(cyfrowo i słownie) 

za jedną godzinę świadczenia usługi przez 

oddelegowanego pracownika  tymczasowego 

………………………….zł brutto 

słownie: ………………………… 

Gwarancja należytego wykonania usługi 

przez osobę skierowaną do pracy 

tymczasowej  

………………………… 

imię i nazwisko osoby skierowanej do pracy 

tymczasowej 

 

1. Oświadczam, że podana  cena brutto za jedną godzinę świadczenia usługi przez 

oddelegowanego pracownika  tymczasowego zawiera wszystkie koszty związane  

z zatrudnieniem na umowę o pracę  pracownika tymczasowego. 
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2. Wskazana osoba do bezpośredniego wykonania przedmiotu zamówienia gwarantuje jakość 

wykonania tej usługi poprzez: 

a) znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku 

 w sprawie jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji  

i zakresu działania archiwów zakładowych, przepisów Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego, przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego w zakresie 

postępowania egzekucyjnego. 

b) doświadczenie w pracy w windykacji należności – co najmniej 6 miesięcy, 

c) umiejętność obsługi komputera, w tym pakietów Microsoft Office, Open Office, 

poczta elektroniczna, Internet i urządzeń biurowych. 

3. Oświadczam, że zapoznałem się z zapytaniem ofertowym i  nie wnoszę do niego 

żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty. 

4. Oświadczam, że złożona oferta spełnia wszystkie wymogi dotyczące przedmiotu 

zamówienia zawarte w zapytaniu ofertowym. 

5. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu 

terminu składania ofert. 

6. Oświadczam, że zapoznałem się z istotnymi postanowieniami umowy, określonymi w 

ogłoszeniu i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy 

zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w ogłoszeniu, w miejscu i 

terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Wraz z ofertą składam Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu osobą 

gwarantującą należyte wykonanie usługi i posiadającą doświadczenie w pracy  

w windykacji należności – co najmniej 3 miesiące. 

8. Oświadczam, że znane mi są przepisy ustawy  z dnia 10.10.2002r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę ( Dz. U. z 2015 r. poz.2008) wraz z późniejszymi zmianami, 

w szczególności wprowadzonymi ustawą z dnia 22.07.2016r. o zmianie ustawy o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U .2016 poz. 

1265), w tym art. 8 w/w ustawy o wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

 

 

 

………………………………………. 

Podpis osoby/ osób upoważnionej/ych 

do występowania w imieniu wykonawcy* 

 

 

 

 
*Pożądany czytelny podpis albo podpis wraz z pieczątką z imieniem i nazwiskiem (dotyczy składania ofert w 

formie pisemnej) 

 


