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FORMULARZ OFERTOWY  

 

 

 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: dostawę 4450 sztuk fabrycznie nowych patelni 

do Urzędu Statystycznego w Warszawie z przeznaczeniem na upominki dla respondentów biorących udział w badaniu „Budżety gospodarstw 

domowych”, 

 

 

my niżej podpisani:   

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

NIP ………………………………………….. REGON………..…………………….. 

Telefon ………………………………… e-mail ……………………………………… 

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców; w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy), dokładne adresy, siedziby wszystkich członków konsorcjum) 



Dodatek nr 1 do Ogłoszenia znak sprawy WAW-FA.2720.54.2015 
 
 

 

 
 

 
Strona 2 

 

  

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:  

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 

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

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

Adres do korespondencji wykonawcy lub pełnomocnika (dane wymagane): 

adres: 

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

numer telefonu:  ............................................ , 

numer faksu:  ............................................ , 

adres poczty e-mail:  ............................................ . 

Składając niniejszą ofertę: 

1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się szczegółowo z warunkami wykonywania zamówienia.  

2. Oświadczamy, że informacje zawarte w ofercie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oraz jesteśmy świadomi odpowiedzialności karnej 
za poświadczenie nieprawdy1. 

3. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zamówienia. 

4. Oświadczamy, że oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji. 

                                                                 
1 art. 297 kodeksu karnego § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo 

od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania 
wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada 
podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego 
wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
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5. Oferowana przez nas cena realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wyliczeniem zawartym w formularzu cenowym, wynosi: 

 

Cena brutto (wartość umowy brutto) za dostawę w całym okresie obowiązywania umowy (z VAT): 

……………………………………………………………………………………………………………………….………..…………PLN 

(słownie: 

.………………………………………..………………………………………………………………………………………..……...),  

przy stawce ……. % podatku VAT  

 Cena netto (wartość umowy netto, bez VAT) ……………………………………..……………….PLN 

 

w tym: 

L.p. Nazwa J.m. Liczba 
Cena 
netto 

Wartość netto 
Stawka 

VAT 
VAT Wartość brutto 

1 
Dostawa patelni - 8 czerwca 
2015 r. 

szt. 1550      

2 
Dostawa patelni – 8 września 
2015 r. 

szt. 1450      

3 
Dostawa patelni – 27 listopada 
2015 r. 

szt. 1450      

 
 
 

szt. 4450 RAZEM 
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6. Oferujemy przedmiot zamówienia tj. 4450 sztuk patelni o następujących cechach: 

 

L.p. Cecha Spełnia / nie spełnia* Rzeczywiste parametry 
Ocena możliwa do 
uzyskania (w pkt.) 

Przyznana punktacja 
(wykonawca jest 

proszony 
o niewypełnianie 

tej kolumny) 

1 
Wykonanie – aluminium 
z wewnętrzną powłoką ceramiczną 

Tak / Nie 
(Należy podać kolor 

wewnętrznej powłoki) 
…………………………… 

Nie dotyczy  

2 Kształt - okrągła Tak / Nie Nie dotyczy Nie dotyczy  

3 
Wymiar – 
średnica patelni od 20 cm do 21 cm 

Tak / Nie 
Należy podać średnicę patelni 
……………………………cm 

Nie dotyczy  

4 
Wysokość ścianki – 
od 3,5 cm do 4,5 cm 

Tak / Nie 
Należy podać wysokość 

ścianki patelni 
…………………………… cm 

Nie dotyczy  

5 Grubość ścianki – od 2,5 mm Tak / Nie 
Należy podać grubość ścianki 

patelni 
………………………… cm 

Nie dotyczy  

6 Grubość dna – od 2,5 mm Tak / Nie 
Należy podać grubość dna 

patelni 
……………………………cm 

od 2,5 mm do 3,4 mm – 1 
pkt, 

od 3,5 mm do 4 mm 
– 5 pkt 
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7 
Uchwyt – zamontowany na stałe, 
wykonany z trudno nagrzewającego 
się tworzywa 

Tak / Nie Nie dotyczy Nie dotyczy  

8 

Gwarancja – 12 m-cy. Reklamacje 
jakościowe dotyczące fabrycznej 
usterki będą rozpatrywane do 14 dni 
od zgłoszenia do wykonawcy. 

Tak / Nie Nie dotyczy Nie dotyczy  

9 
Zastosowanie – przystosowana 
przynajmniej do kuchenek 
gazowych i elektrycznych 

Tak / Nie 

Należy podać do jakich 
kuchenek przystosowana jest 

patelnia 
gazowe, 

elektryczne, 
inne (jakie?) 

……………………. 

Nie dotyczy  

10 

Patelnia spełnia wymagania w 
zakresie bezpieczeństwa 
użytkowania i jest przeznaczona do 
kontaktu z żywnością 

Tak / Nie Nie dotyczy Nie dotyczy  

Do oferty dołączamy kolorowe zdjęcie produktu. 

7. Oferowana cena uwzględnia wszystkie składniki kosztów i dopłaty związane z wykonywaniem przedmiotu zamówienia. 

8. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania przedmiotu zamówienia nie będzie podstawą do żądania zmiany ceny umownej określonej 
w ofercie. 

9. Zobowiązujemy się niniejszym do realizowania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi przez zamawiającego terminami. 

10. Akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na tak określonych warunkach, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

11. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu 
składania ofert. 

12. Oświadczamy, że przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości ………………………………….…………………………… zł 
brutto. 
(w przypadku, gdy wykonawca wykonuje zamówienie wyłącznie siłami własnymi należy wpisać słowa „nie dotyczy” lub w inny sposób podać informację, że wykonawca 

nie będzie wykonywał umowy przy pomocy podwykonawców). 
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13. Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom: (w przypadku, gdy wykonawca wykonuje zamówienie wyłącznie siłami własnymi należy wpisać słowa 
„nie dotyczy” lub w inny sposób podać informację, że wykonawca nie będzie wykonywał umowy przy pomocy podwykonawców). 

             L.p. Zakres Uwagi 

   

   

14. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność za działanie lub zaniechania wszystk ich 
podwykonawców. 

15. Integralną częścią oferty są: 

1) ….. 

2) ….. 

3) …. 

Tajemnica przedsiębiorstwa 

Niniejszym zastrzegamy, iż informacje składające się na niniejszą ofertę, zawarte na stronach od ............. do ................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) i jako takie nie mogą 
być udostępnione osobom trzecim. 

Miejscowość i data _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ 

Podpisano (imię, nazwisko i podpis) 

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym pełnomocnictwie) 


