
Załącznik nr 1 

        (pieczęć firmy)        miejscowość, data 
..................................................                                                                         .............................................. 

FORMULARZ  OFERTOWY 
 Dane Wykonawcy:  
 
 
 Nazwa:  ..................................................................................................................................... 
 
   ..................................................................................................................................... 
 
Siedziba:  ..................................................................................................................................... 
 
Adres poczty elektronicznej 
.................................................................................................................................................. 
 
Strona internetowa
 ....................................................................................................................................................  
 
Numer telefonu  O (**)
 .................................................................................................................................................... 
 
Numer faksu  O (**)
 ....................................................................................................................................................  
 
Numer REGON  
 .................................................................................................................................................... 
 
Numer NIP 
 .................................................................................................................................................... 
 
 
Nawiązując do przetargu nieograniczonego na świadczenie usług ochrony z zakresu dozoru i zabezpieczenia 
mienia   
nieruchomości położonych w Bytomiu dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, 40-507 Katowice,  ul. Francuska 78, nr sprawy  ZP/OCB/3/2016, oferujemy wykonanie całego zamówienia zgodnie z 
wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę: 
 
 
Cena brutto za całość zamówienia (11033 roboczogodzin) …………………………….……….zł .   
 
Słownie: …………………………………………………………………….zł  
w tym VAT:...........................................................................................zł 
Słownie:………………………………………………………………… . 
Cena netto za całość zamówienia:......................................................zł  
Słownie: …..........................................................................................zł.  
ILOŚĆ PRACOWNIKÓW posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 
fizycznej świadczących usługę u Zamawiającego ………………………………………… 
Termin wykonania zamówienia :1.04.2016 – 31.03.2018 r.  
Osobą / osobami do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialnych za wykonanie zobowiązań umowy jest/są  
  



1. ......................................................................................................... 
 
tel. kontaktowy, faks:........................................................................... 
  
zakres odpowiedzialności .................................................................. 
 
 
2. ........................................................................................................ 
 
tel. kontaktowy, faks:........................................................................... 
  
zakres odpowiedzialności .................................................................. 
 
 
Ustanowionym pełnomocnikiem do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i / lub zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku składania oferty wspólnej przez dwa lub więcej 
podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne) jest:  
stanowisko  
 .............................................................................................................................................. 
 
imię i nazwisko 
 .............................................................................................................................................. 
 
 tel. O (**) 
 .............................................................................................................................................. 
 
 fax. O (**)  
 .............................................................................................................................................. 
  
Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. 
 

1. Akceptuję  (-jemy) bez zastrzeżeń wzór umowy  przedstawiony w SIWZ. 
2. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą  umowę zobowiązuję - (emy) się zawrzeć w 

miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego  
3. Nie uczestniczę (-ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego 

zamówienia. 
4. Nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części 

niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom*   
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5 Za prace wykonywane  przez podwykonawców ponosimy pełną odpowiedzialność. 
6. Wszystkie dane zawarte w mojej (naszej) ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty. 

7. Oświadczam, że nie należę do grupy kapitałowej (zgodnie z definicją zawartą w art. 4 pkt.14 uokk) , o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, wówczas powinien wykreślić treść ww. oświadczenia, a do oferty załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej. Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  ............................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................ 
 
8. W załączeniu przedkładam (-y) następujące załączniki, które są jawne i nie stanowią tajemnicy 
przedsiębiorstwa: 

1) …………………………………….. 
2) …………………………………….. 
3) …………………………………….. 
4) …………………………………….. 



 
 
 
 
 

 
 

…...................................................................................... /podpis/y, pieczątki osoby/osób  
upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 
 
 
 

 
  


