Załącznik nr 1 do SIWZ

( pieczęć wykonawcy )

.............................................
( miejscowość i data)
OFERTA
W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi:
„Świadczenie usług ochrony osób i mienia dla Muzeum Współczesnego Wrocław”
…..................................................................................................................................................
…...................................................................................................................................................
(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i
dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)
Dane do kontaktu z Wykonawcą:
Adres do korespondencji: ...........................................................................................................
…...................................................................................................................................................
tel. ………...………........................, fax ………………........…..,
1.
Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją
Istotnych Warunków Zamówienia.
2.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ) oraz uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i
zasadami postępowania.
3.
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

…………………………………………

…………………………………………

Słownie:………………………………

Słownie:………………………………

1.

…………………………………………

4.

5.
6.

…………………………………………

Cena oferty jest ceną ryczałtową, która obejmuje wszystkie koszty wykonania
zamówienia - opisane w SIWZ oraz koszty ewentualnych prac nie określonych w SIWZ,
a niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
Deklarujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w SIWZ.
Przyjmujemy warunki płatności określone we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 8 do
SIWZ.

7.

8.
9.

Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.*
(W przypadku przynależności do grupy kapitałowej punkt 7 należy przekreślić i
dołączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej)
Spełniamy wszystkie warunki, określone w SIWZ i złożyliśmy wszystkie wymagane
dokumenty, potwierdzające spełnianie tych warunków.
Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w dniu ………………………..…........... w
wysokości …..............................w formie...................................
Numer rachunku bankowego, na który należało będzie zwrócić wadium wniesione w
pieniądzu……………………………………………………………………………….*
10.
Zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości określonej w SIWZ tj. 5 % ceny brutto oferty przed terminem podpisania
umowy.
11.
Oferta nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.*
Dokumenty z napisem " zastrzeżone " stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawnione.*
12.

Zamówienie zrealizujemy sami*/przy udziale podwykonawców w następującym
zakresie prac*
…..................................................................................................................................................
(zakres powierzonych prac)
(w razie braku wskazania, Zamawiający uznaje, że Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej
części zamówienia podwykonawcom)
13.
Upoważnionym przedstawicielem (pełnomocnikiem) do reprezentowania Wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do podpisywania oferty i
innych dokumentów związanych z postępowaniem i podejmowania decyzji w imieniu
Wykonawcy jest: …………………………………………………………………………………………………………
14.
Świadomi odpowiedzialności karnej oświadczamy, że załączone do oferty dokumenty
opisują stan prawny i faktyczny na dzień złożenia oferty (art. 297k.k.)
15.
Oferta została złożona na............... stronach (kartkach*) podpisanych i kolejno
ponumerowanych od nr............... do nr................
16.
Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty (wymienić wszystkie
załączniki i dokumenty zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ):
1) ................................................................................................................................... - str. ….
2) ................................................................................................................................... - str. ….
3) .................. ................................................................................................................ - str. ….
itd.
............................................................
(podpis osoby lub osób figurujących w rejestrach
uprawnionych do reprezentowania wykonawcy
lub uprawnionych we właściwym upoważnieniu )

* niepotrzebne skreślić

