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WYKONAWCA  

 

 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Urząd Statystyczny w Warszawie 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania oferto-

wego na: na  dostawę artykułów gospodarczych na potrzeby badania Budżety gospodarstw 

domowych w 2016 r., 

 

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) 

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:  ............................................ . 
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Składając niniejszą ofertę: 

1. Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu, ustanowione w zakresie okre-
ślonym w art. 22 ust. 1 p. 1) – 4) ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.,  
poz. 2164, zwanej dalej ustawą Pzp). 

2. Oświadczamy, że dysponujemy potencjałem technicznym do realizacji zamówienia. 

3. Oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania z uwagi na okolicz-
ności wskazane przepisem art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się szczegółowo z treścią Ogłoszenia i uznajemy się za zwią-
zanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

5. Oświadczamy, że informacje zawarte w ofercie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 

6. Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń, z jakimi osoby trzecie 
wystąpią przeciwko zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z praw należących 
do osób trzecich, a w szczególności z praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych, wzorów 
zdobniczych, wzorów przemysłowych lub znaków towarowych, jeśli normalne użytkowanie 
przedmiotu zamówienia wymaga korzystania z tych praw. 

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

8. Oferujemy cenę realizacji przedmiotu zamówienia: 

 

Cena brutto (wartość umowy brutto) za dostawę (z VAT): 

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

(słownie: ……………………………………………………………………………….), 

przy stawce …………. % podatku VAT 

Cena netto (wartość umowy netto) za dostawę (bez VAT) 
………………………………………………………………………………………. PLN 

w tym: 

L.p. Asortyment J.m. Liczba 
Cena  

jednostkowa 
netto w zł 

Wartość 
netto w zł 

Wartość  
brutto w zł 

1 
Latarki LED z teleskopo-
wym magnetycznym chwy-
takiem 

szt. 1300    

Wartość netto:  
 

Wartość brutto:  

 

9. Oferujemy przedmiot zamówienia, tj. 1 300 sztuk latarek LED z teleskopowym magnetycznym 
chwytakiem o następujących cechach: 

L.p. Cechy latarki 
Spełnia / nie 

spełnia* 

Rzeczywiste  
parametry 

1 
Wykonanie: obudowa wykonana w większości  
z metalu 

TAK / NIE  

2 Kolor obudowy: nieprzeźroczysty czarny TAK / NIE  
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L.p. Cechy latarki 
Spełnia / nie 

spełnia* 

Rzeczywiste  
parametry 

3 

Długość – min. 17,0 cm TAK / NIE 
Należy podać wymiar 

………………cm 

Długość po rozłożeniu teleskopu – min. 65,0 
cm 

TAK / NIE 
Należy podać wymiar 

………………cm 

Średnica w najszerszym miejscu – około 2,2 
cm 

TAK / NIE 
Należy podać wymiar 

………………cm 

Średnica w najwęższym miejscu – około 1,5 cm TAK / NIE 
Należy podać wymiar 

………………cm 

4 

Uchwyt teleskopowy z magnetyczną końcówką, 
za pomocą której można chwytać metalowe 
przedmioty 

TAK / NIE  

Końcówka latarki wyciągana TAK / NIE  

Min. 3 diody LED TAK / NIE  

5 Gwarancja: 12 miesięcy TAK / NIE  

6 Wyposażona w komplet baterii TAK / NIE  

7 Opakowanie: estetyczne pudełko prezentowe TAK / NIE  

*  należy wybrać właściwą odpowiedź. 

 

10. Do oferty dołączamy zdjęcie produktu. 

11. Zobowiązujemy się niniejszym do zrealizowania przedmiotu zamówienia do 1 kwietnia  
2016 roku. 

12. Akceptujemy wzór umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawar-
cia umowy na tak określonych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawia-
jącego. 

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

14. Oświadczamy, że przy pomocy podwykonawców wykonamy zakres zamówienia o wartości 
………………………………….………………………………………..……..… zł brutto (w przypad-
ku, 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). 

15. Oświadczamy, że zamierzamy 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 podwy-
konawców). 

 

Lp. Zakres Uwagi 

1   

2   

3   
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16. Oświadczamy, że w przypadku zatrudnienia podwykonawców, ponosimy całkowitą odpowie-
dzialność za działania lub zaniechania wszystkich podwykonawców. 

 

 

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 rejestro-
wych lub we właściwym pełnomocnic-
twie) 


