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                                                                                                          Załącznik nr 1 do SIWZ                            

 

 

                                   FORMULARZ  OFERTOWY 

 

1. Dane Wykonawcy 

Zarejestrowana nazwa firmy…………………………………………….. 

…………………………………………………………………………… 

Siedziba firmy…………………………………………………………… 

Adres firmy……………………………………………………………… 

Nr telefonu……………………..           Nr Faksu………………………. 

Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do ewidencji…………………….. 

…………………………………………………………………………… 

Nr REGONU……………………………. 

Nr NIP………………………………….. 

Nr rachunku bankowego Wykonawcy ………………………………….. 

Powiat…………………………Województwo…………………………. 

  

2. W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym w trybie       

     przetargu nieograniczonego na usługę fizycznej ochrony i dozoru mienia  

     oferujemy wykonanie całości zamówienia objętego Specyfikacją   

     Istotnych Warunków Zamówienia, szacunkowo 14 850 godzin  w okresie 12 miesięcy   

     za cenę: 

     -cena 1 roboczogodziny.....................zł netto.........................zł brutto 

     -cena łączna oferty netto……………………………….zł 

       słownie ……………………………………………………………….. 

     -podatek VAT w wysokości ……….% tj…………………..zł 

       słownie ……………………………………………………..złotych 

     -cena ostateczna oferty brutto ………………………..zł 

        słownie …………………………………………......................…………..złotych 

 

Dla potrzeb rozliczenia usługi poniżej przedstawiamy rozbicie kwotowe na poszczególne 

posterunki, przy czym suma ceny netto za poszczególne posterunki stanowi cenę łączną 

oferty netto. 

 

Posterunek nr 1  

Baza w Bolesławcu ul. Modłowa 8, łączna ilość godzin 8760 

Cena łączna netto……………………. 

Słownie………………………………………………………… 

 

  

 

 

      Posterunek nr 2 

Placówka terenowa Lwówek Śląski ul. Betleja 6, łączna ilość godzin 6090    

Cena łączna netto……………………. 

Słownie………………………………………………………… 
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3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej  

     zastrzeżeń, w szczególności: 

     - otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowani oferty, 

     - akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą 

     - akceptujemy termin płatności tj. 21 dni od daty otrzymania faktury VAT 

     - przyjęliśmy warunki istotnych postanowień zawarte we wzorze umowy i  

       załącznikach  do niej. 

4. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na  

    warunkach zawartych we wzorze umowy, w miejscu i terminie    

    wskazanym przez Zamawiającego. 

5. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w  

     SIWZ oraz złożymy wszystkie wymagane dokumenty potwierdzające   

     spełnianie tych warunków . 

6. Zastrzeżenie Wykonawcy : 

          Zgodnie z art.8 ust.3 ustawy Pzp. Wykonawca zastrzega, iż  

          wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być  

          udostępnione innym uczestnikom postępowania 

          ……………………………………………….. 

          ………………………………………………. 

7. Informujemy, że przewidujemy realizację całości zamówienia osobiście/wspólnie* z      

Podwykonawcą.......................................................................................................................

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

*niepotrzebne skreślić 

 

 

Dnia…………………..                                      podpisy osoby/osób upoważnionych: 


