
Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

w przetargu nieograniczonym 

na wykonanie zamówienia publicznego pn.: 

„Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy” 

 

1. ZAMAWIAJĄCY:  

Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy, Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra 

2. WYKONAWCA: 

Lp. Nazwa Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

 

Lider   

Partner nr 1   

Partner nr 2   

 

3. Osoba uprawniona do kontaktów: 

Imię i nazwisko 

 

 

Adres  

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

* Uwaga – poszczególne rubryki przy wpisywaniu odpowiedzi można powiększać/ zmniejszać w zależności do 

potrzeb. 

4. Cena ofertowa za realizację zamówienia podstawowego*: 

Oferujemy wykonanie całości zamówienia za cenę ryczałtową: 

w kwocie netto złotych: _____________________________________________________ 

(słownie: _____________________________________________________________) 

 

w kwocie brutto złotych: ____________________________________________________ 

(słownie: _____________________________________________________________) 

 

w tym podatek VAT w wysokości ______ %, to jest w kwocie: ___________________ zł 

(słownie: _____________________________________________________________) 

5. Oferujemy wykonanie zamówienia objętego prawem opcji *: 

 



 

Lp 
Asortyment j.m. 

Cena 

jednostkow

a PLN 

netto/rbh 

Stawka 

podatku 

VAT 

PLN/% 

 

Maksyma

lna ilość 

Cena 

jednostkowa 

PLN 

brutto/rbh 

Cena łączna 

usługi objętej 

prawem opcji 

PLN brutto 

(poz. 6 x poz. 

7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. 

Usługa ochrony 

objęta prawem 

opcji 

 

rbh 
 

 

 

 

182  rbh 
  

 

6. My niżej podpisani oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ dla niniejszego 

zamówienia i akceptujemy w pełni bez zastrzeżeń jej postanowienia wraz z wyjaśnieniami i 

modyfikacjami SIWZ. 

7. Gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień 

do SIWZ czy zmiany SIWZ. 

8. Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 

upływem terminu składania ofert. 

9. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się zabezpieczyć 

umowę zgodnie z treścią działu IX SIWZ. 

10. Czas reakcji grupy interwencyjnej: …………………… minut 

11. Wnosimy wadium w wysokości……………………….  

w formie:……………………………………………………………………………………. 

12. Powierzymy podwykonawcom następujący zakres rzeczowy zamówienia **:  

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

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

13.  Nazwy (firmy) podwykonawców:  

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

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

 

……………………………… ……………………………………… 

Data Pieczęć i podpis Wykonawcy 

 

 

* Przy wypełnianiu niniejszego formularza-ofertowego poszczególne rubryki oraz puste miejsca 

przeznaczone do wpisywania odpowiedzi można powiększać/zmniejszać w zależności od potrzeb 

** Wykonawca wypełnia, jeżeli go dotyczy 

 


