
           Załącznik nr 2 do SIWZ 
          Znak: 26.3.2014 
 
 
…………………………….       …………………,………….. 
(pieczęć Wykonawcy)         (miejscowość, data) 

 
Formularz oferty 

 
OFERTA 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie 
przetargu nieograniczonego na:  

 
Usługę ochrony osób i mienia oraz monitorowania 

w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu dla ww. zamówienia ja/my niŜej podpisany/ni* 
................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………...……… 
działając w imieniu i na rzecz**: 
Nazwa Wykonawcy: ………………………..………………………………………………………… 
Adres:…………………………………………………………………………………………………. 
NIP: …………………………………………………………………………………………...………. 
REGON:……………………………………………………………………………………………….T
Tel./faks:…………….………………………………………………………………………………… 
E-mail: ………………………………………………………………………………………………...  
 
(naleŜy zamieścić dane Wykonawcy/Wykonawców, a w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy i 
dokładne adresy wszystkich wspólników, wskazując równieŜ pełnomocnika) 
 
1. Oświadczamy, Ŝe zapoznaliśmy się z treścią SIWZ wraz z załącznikami, a w szczególności ze 

wzorem umowy i akceptujemy bez zastrzeŜeń wszystkie warunki w niej określone oraz składamy 
ofertę na wykonanie zamówienia w zakresie określonym w SIWZ na następujących warunkach: 

 
� Cena ryczałtowa netto całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia: ..……..………PLN 

(słownie:.........................................................................................................................................) 
Podatek VAT w wysokości ………… %, tj. ………………………………………………PLN 
(słownie:……………………........…………………………………………………………..…) 
Cena ryczałtowa brutto całkowitego wykonania przedmiotu: ……………………………PLN 
(słownie: ........................................................................................................................................) 
 

� Cena ryczałtowa netto miesięcznego wykonania przedmiotu zamówienia …………….…PLN 
(słownie:.........................................................................................................................................) 

 
2. Składamy niniejszą ofertę w imieniu własnym/jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o 

udzielenie zamówienia*. 



3. Oświadczamy, Ŝe uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje konieczne do rzetelnego 
skalkulowania ceny przedmiotu zamówienia i uwzględniliśmy je w naszej ofercie. 

4. Oświadczamy, Ŝe oferowana przez nas cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi 
Zamawiający z tytułu realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia, w przypadku wyboru naszej 
oferty. 

5. Oświadczamy, iŜ zobowiązujemy się zrealizować zamówienie zgodnie z wymaganiami 
określonymi w SIWZ i załącznikach stanowiących jej integralną część oraz zgodnie ze złoŜoną 
przez nas ofertą w całości w terminie do 31.12.2016 r. 

6. WyraŜamy zgodę na warunki płatności określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik do 
SIWZ. 

7. UwaŜamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, tj. przez 30 dni. 
8. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zawrzeć umowę w 

miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 
9. W przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia naleŜytego 

wykonania umowy zgodnie z zapisami SIWZ, tj. w wysokości 10% wartości oferty  brutto w 
kwocie …………………. zł (słownie: ………………………..……………….), w formie 
…………………………………….. (wskazać zgodnie ze SIWZ), przed terminem podpisania 
umowy. 

10. Oświadczamy, Ŝe zamówienie publiczne w całości wykonamy siłami własnymi/wykonanie 
poniŜszych części zamówienia publicznego zamierzamy powierzyć Podwykonawcom*  

1) ……………………………………………………………………………………………….…., 
(opis części zamówienia) 

2) ………………………………………………………………………………...…………....** . 
(opis części zamówienia) 

11. Ofertę składamy na ……………… kolejno ponumerowanych stronach. 
12. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 

1) ………………………………………………………………………………………………….., 
2) ………………………………………………………………………………………………..**. 

 
 
W przypadku konieczności udzielania wyjaśnień dotyczących przedstawionej oferty prosimy 
o zwracanie się do: …………………………….. (imię i nazwisko), tel./faks………………………., 
e-mail………………………………………………………………………………………..…………. 
       
 
 
 

     ……….…………………………………………………… 
 
     (czytelny podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych do działania w imieniu Wykonawcy/ 
     Wykonawców wspólnie biorących udział w postępowaniu lub pełnomocnika) 
*   niepotrzebne skreślić 
** naleŜy podać tyle punktów, ile to będzie konieczne 


