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Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 
 

Nazwa siedziby i oferenta 
 
 
 
 
.............................................. 

 
 

     OFERTA 
 

 
Nawiązując do zaproszenia ofertowego na „Świadczenie usług w zakresie ochrony na 
terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku”: 
 
Oświadczam/y, że oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie              
z warunkami określonymi w zaproszeniu za cenę netto ....................... zł. + ................ 
% VAT w kwocie............................. zł = ogółem..........................................................zł.  
brutto (słownie.........................................................................................................zł.) 
 
a) Cena za 1 godzinę realizacji zamówienia = ……………………..………….…… zł. brutto* 

b) Cena za 1 godzinę realizacji zamówienia = ………………………. ....…………. zł. netto.  

*-podana kwota musi być zgodna z ceną podaną w formularzu kalkulacji kosztów. 
 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia oraz 

warunkami przystąpienia do udziału w postępowaniu jw. i nie wnosimy do niego 
żadnych zastrzeżeń, zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje do przygotowania 
oferty. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni. 
3. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 

Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4.  Oświadczamy, że: 

 jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie 
z wymaganiami ustawowymi; 

 posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych w specyfikacji 
prac i czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień; 

 posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny 
i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia; 

 znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
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5. Oświadczamy, że zawarty w opisie warunków zaproszenia projekt umowy został 

przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
cenowej do zawarcia umowy na określanych w nim warunkach w terminie 
określonym przez Zamawiającego. 
 

6. Osoby upoważnione do kontaktów 

Na osobę upoważnioną do kontaktów wyznaczamy: 
        (imię, nazwisko, stanowisko, telefon)  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Osoby upoważnione do podpisania umowy 

W przypadku wyboru naszej oferty osobami upoważnionymi do podpisywania    
umowy są:  
       (imię, nazwisko, stanowisko, e-mail, nr telefonu): 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

8. Proszę wypełnić poniższą tabelę: 
 
Lp. Informacje ogólne Parametr wymagany 

 
1. Pełna nazwa Wykonawcy 

 
 

 
 

 
2. Dokładny adres Wykonawcy 

 
 

 
 
 

3. Nr wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 
lub ewidencji działalności gospodarczej 
Wykonawcy 

 

4. NIP  
 

5. REGON  
 

6. WOJEWÓDZTWO  
 

7. Tel.  
 

8. Faks  
 

9. Strona www.Wykonawcy 
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Załącznikami do niniejszej oferty są:  
 
1. ……………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………… 

4. ……………………………………………………………… 

5. ……………………………………………………………… 

6……………………………………………………………….. 

7. ……………………………………………………………… 

8. ……………………………………………………………… 

 
 
 
................................................... 
                   data   
 
 
 

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

                                                                                                imię nazwisko  
                                                                    podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 
 
 
 
 

 


