
 
 

 

Załącznik nr 1 do 
Ogłoszenia/Warunków Zamówienia  

 
Znak sprawy: ILO 1/2020/2021 
 
 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 
 
        …………………………….. dn.………………….. 
 
 
………………………………………………………………. 
Nazwa i adres firmy, wykonawców (m.p)  
 
………………………………………………………………..     …………………………………………………. 
Adres korespondencyjny firmy      adres e-mail  
 
………………………………….       …………………………………………………. 
NIP Firmy        REGON Firmy/KRS 
 
………………………………….       …………………………………………………. 
Nr telefonu        Nr faksu 
 
Oświadczamy, że w niniejszym postępowaniu nasza firma ubiega się o udzielenie zamówienia wspólnie firmą 
(firmami) / samodzielnie (niepotrzebne skreślić): 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nazwa firmy 

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

Adres: ulica, kod pocztowy, miasto, kraj jeżeli inny niż Polska 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

NIP, REGON 
 

 
 
 

 
Osoba upoważniona ze strony Wykonawcy do kontaktu w sprawie niniejszej oferty: 

 (imię i nazwisko, nr. telefonu, mail): …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

OFERTA 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym na dostawę materiałów i urządzeń 
oraz instalacji systemu monitoringu wizyjnego oświadczamy, że zapoznaliśmy się z 
Ogłoszeniem/Warunkami Zamówienia oraz ze wszystkimi jego załącznikami i przyjmujemy je bez 
zastrzeżeń, uznajemy się za związanych określonymi w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 
 

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z warunkami i opisem zawartym w 
Ogłoszeniu/Warunkach Zamówienia i załącznikach: 

Dostawa materiałów i urządzeń  

Cena netto w zł VAT 23% (materiały) Cena brutto w zł 

 

…………………………………………………….zł 

słownie:………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………zł 

 

………………………………………………..zł 

słownie:………………………………………

………………………………………………..  

………………………………………………….zł 

 

..........................……………………………zł,  

słownie:…………………..............................

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

......................................................zł 

 

Instalacja systemu monitoringu wizyjnego  

Cena netto w zł VAT 8% (usługi) Cena brutto w zł 

 

…………………………………………………….zł 

słownie:………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………………………………zł 

 

………………………………………………..zł 

słownie:………………………………………

………………………………………………..  

………………………………………………….zł 

 

..........................……………………………zł,  

słownie:…………………..............................

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

......................................................zł 

Ogólna Kwota brutto wynosi:…………………………………………………… 
 
W przypadku zwolnienia przedmiotowego lub podmiotowego z opodatkowania należy załączyć stosowne 
dokumenty lub uzasadnienie potwierdzające brak obowiązku odprowadzenia podatku. 
 

ZASADY OGÓLNE  

1. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do 15.10.2020r.   

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością. 

3. Oświadczamy, że powyższa cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi zamawiający w przypadku 
wyboru niniejszej oferty. W ofercie nie została zastosowana cena dumpingowa i oferta nie stanowi 
czynu nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2019.1010 z późn. zm.). 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 
Ogłoszeniu/Warunkach Zamówienia tj. przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 

5. Oświadczamy, że załączony do Ogłoszenia/Warunków Zamówienia projekt umowy, w tym warunki 
płatności został przez nas zaakceptowany i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do 
zawarcia umowy na warunkach tam określonych w miejscu i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że zaoferowany samochód osobowy jest zgodny z określonym przez Zamawiającego 
przedmiotem zamówienia i odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w jego opisie. 
7. Oświadczamy, że przy realizacji umowy będziemy / nie będziemy (nie potrzebne skreślić) 

powierzać realizację części przedmiotu zamówienia następującym podwykonawcom w następującym 

zakresie: ..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

     ………………………………………………………………………………………………….. 
(Imię i nazwisko, podpis osoby, osób upoważnionych do podpisania oferty) 


