
Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 
Nazwa Wykonawcy…………………………………………………………………………… 
 
Adres: …………………………………………………………………………………………. 
 
NIP:…………………………… REGON:……………………………………………………. 
 
Telefon ………………………………. Faks …………………………………………………. 
 
e-mail: ………...…………………............................................................................................... 
 
 

........................................................... 
(miejscowość i data) 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
Nawiązując do przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Świadczenie usług 
ochrony osób i mienia dla Muzeum Współczesnego Wrocław przy pl. Strzegomskim 2, 
2a we Wrocławiu” oferujemy nasze usługi w cenie: 
 
ROZDZIAŁ I. OFERTA 
 
1. Wartość usługi w okresie trwania umowy wyniesie : 
 
 
L.p. Wartość brutto za jeden miesiąc 

świadczenia usługi (zł) 
Łączna wartość usługi w okresie trwania 

umowy tj. w okresie 12 miesięcy 
1.  

………………………………………… 
 

Słownie:……………………………… 
 

………………………………………… 

 
………………………………………… 

 
Słownie:……………………………… 

 
           
………………………………………… 

 
 
ROZDZIAŁ II. OŚWIADCZENIA 
1. Oferuje wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z umowa tj: od 1 stycznia 2012 
roku od godz. 8.00 do 31 grudnia 2012r do godz. 8.00. 
2. Oświadczam, ze spełniamy warunki udziału w postępowaniu (art. 44 ustawy Prawo 
zamówień publicznych) oraz wszelkie wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych i na potwierdzenie powyższego dołączamy do niniejszej oferty 
dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego w SIWZ. 
3. Oświadczam, ze cena brutto zamówienia podana w niniejszym formularzu zawiera w sobie 
podatek od towarów i usług VAT. 



4. Oświadczam, ze cena brutto podana w niniejszym formularzu zawiera wszystkie koszty 
wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
5. Oświadczam, ze zapoznałem sie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (w tym 
ze wzorem umowy) i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej 
zawarte. 
6. W przypadku udzielenia zamówienia, zobowiązuje sie do zawarcia umowy w miejscu i 
terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we wzorze 
umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 
7. Oświadczam, że jeżeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany 
sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, natychmiast 
poinformujemy o nich Zamawiającego. 
8. Oświadczam, ze jestem związany niniejsza oferta przez okres 30 dni od upływu terminu 
składania ofert. 
9. Oferta wraz z załącznikami została złożona na ….. stronach. 
 
 
ROZDZIAŁ III. – ZAŁĄCZNIKI 
 
1. Załącznikami do oferty są dokumenty wymienione w Rozdziale VI SIWZ: 
 
1) ……………………………………………......................................................... 
 
2) ……………………………………………......................................................... 
 
3) …………………………………………….......................................................... 
 
4) ……………………………………………......................................................... 
 
5) ……………………………………………......................................................... 
 
6)…………………………………………………………………………………. 
 
7)…………………………………………………………………………………. 
 
8)…………………………………………………………………………………. 
 
ROZDZIAŁ IV - WYKAZ INFORMACJI ZASTRZEZONYCH 
 
Niżej wymienione dokumenty składające sie na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 

………………………………................. 
      (podpis i pieczęć imienna Wykonawcy 
   lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę) 

 


