
Usługi ochrony obiektów i mienia  
w Szkole Podstawowej nr49z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego- Prymasa Tysiąclecia  w Białymstoku przy ul. Armii Krajowej 32 

____________________________________________________________________________________________________ 

Znak sprawy: SP 49. P / 2 / 2017                                                Załącznik nr 1 do SIWZ                                                                                                                     

   
Nazwa i adres oferenta  

                                                                                                            
.......................................................                                             ……………………… 
                 (pieczątka)                                                                                          (miejscowość, data) 

FORMULARZ OFERTOWY 

Zamawiający: 

 

   Szkoła Podstawowa Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi 

   im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego- Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku 

   ul. Armii Krajowej 32 

15-661 Białystok 

 

Nawiązując do ogłoszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie 

publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie ochrony  

mienia oraz zabezpieczenia obiektu wraz z terenem należącym do Szkoły Podstawowej Nr 

49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia 

w Białymstoku ul. Armii Krajowej 32. 

My niżej podpisani: 

 

1. Imię:……………………………………..….nazwisko…………………………………………. 
 
2. Imię:……………………………………..….nazwisko…………………………………………. 

 

występujący w imieniu i na rzecz: 

 

Pełna nazwa firmy: 
 
 
Adres firmy: 

  
REGON nr: NIP nr: 

Nr  telefonu: Nr  fax: 

Nazwa banku i nr rachunku bankowego Adres e-mailowy 

 



Oferujemy realizację całości przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ za cenę 

ryczałtową brutto: 

 

 obliczoną w skali jednego miesiąca w wysokości........................PLN, 

słownie...................................... zł.: w   tym   kwota   podatku   VAT   wynosi…..................PL 

zgodnie z załączonym formularzem cenowym (załącznik nr 2 do SIWZ), stanowiącym 

integralną część niniejszej oferty, 

 Cena całkowita brutto za cały okres ochrony wynosi (cena za 1 m-c x 36 miesięcy)  - 

.......................................PLN, słownie: ..................................zł, w tym kwota podatku VAT 

wynosi...........................PLN 

 

1. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie należycie w terminie 

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

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i 

uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 

postępowania. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami Umowy, która stanowi 

Załącznik do specyfikacji i nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w 

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, 

w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, 

czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

5. Oświadczamy , że wykonamy przedmiot zamówienia bez udziału podwykonawców. 

6. Oświadczamy, że cena podana w ofercie obejmuje wszystkie koszty wykonania 

zamówienia zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

7. Oświadczany, iż akceptujemy warunki płatności przedstawione we wzorze umowy. 

8. Oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu     

nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom 

postępowania stanowią informacje zawarte w ofercie na stronach 

nr:................................................................ 

9. Oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty i oświadczenia opisują stan faktyczny 

i prawny aktualny na dzień składania ofert*.  

10. Nazwisko i imię osoby ( osób ) prawnie reprezentujących firmę z którą będzie 

podpisana umowa: 

a)................................................................................ 

b)................................................................................ 



9. Oferta nasza została złożona na ................ stronach, podpisanych i kolejno 

ponumerowanych od   nr ....... do nr .............. 

10.  Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

- .............................................................................. 

-.............................................................................. 

-.............................................................................. 

 

 
    .....................................................   
                                     
………………………………………… 

                    miejsce i data 

                                                                                                                   upełnomocnieni przedstawiciele oferenta) 

                                                                                 
Uwaga: 

 niepotrzebne skreślić 

 W przypadku przedstawienia kopii dokumentów, 
muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem 
przez upełnomocnionego przedstawiciela oferenta 

 

 

 


