
 

Dodatek nr 8 do SIWZ Formularz oferty Strona 1 
Znak sprawy FA-2900-7/2014 

 (pieczęć firmowa wykonawcy) 

OFERTA 

 

Zamawiający: 

Dyrektor Urzędu Statystycznego 
w Warszawie 
ul. 1 Sierpnia 21 
02-134 Warszawa 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja sieci LAN wraz z robotami wykończeniowymi 
pomieszczeń na IV i V piętrze budynku biurowego na ulicy 1 Sierpnia 21 w Warszawie” FA-2900-7/2014 my niżej podpisani: 

 
Wykonawca 1 ............................................................................................................................. 

adres ul. ........…………................................................................................................................ 

kod ……………… miasto …………………………………………… kraj …...………………..... 

nr telefonów ................................................... nr faksu ............................................................... 

adres email (do kontaktów z zamawiającym) ………………….. @ .......................................... 

NIP ..................................................................., REGON ………................................................ 
 
Wykonawca 2 * …….................................................................................................................... 

adres ul. ........…………................................................................................................................ 

kod ……………… miasto ……………………………………………… kraj ………….………… 

nr telefonów ................................................... nr faksu ............................................................... 

NIP ..................................................................., REGON .………............................................... 
 
Wykonawca 3 * …….................................................................................................................... 

adres ul. ........…………................................................................................................................ 

kod ……………… miasto ……………………………………………… kraj ……….…………… 

nr telefonów ................................................... nr faksu ............................................................... 

NIP ..................................................................., REGON ………................................................ 
 
Pełnomocnik * do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  

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

adres ul. ........…………................................................................................................................ 

kod ……………… miasto ……………………………………………… kraj ……………………. 

nr telefonów ................................................... nr faksu ............................................................... 

adres email (do kontaktów z zamawiającym) ………………….. @ .......................................... 

NIP ..................................................................., REGON ………................................................ 
* wypełniają jedynie wykonawcy wspólne ubiegający się o udzielenie zamówienia  
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SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, na część A**: 

 

1. OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ RYCZAŁTOWĄ  

(należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku)  

 

:……………………………………………………………………………………………………………………..…. zł brutto.  

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

Cena ryczałtowa netto (bez VAT) wynosi: ………………………………..……………….zł. 

 
 
2. OŚWIADCZAMY, że w trakcie realizacji zamówienia będziemy stosowali do malowania ścian pomieszczeń i korytarzy farbę 

lateksową/ akrylową /ceramiczną/ mieszankę akrylowo-lateksową** (nazwa producenta i produktu) 
……………………………………………………………………………………………………………….……………….  

 
 
 

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, na część B**: 

 

1. OFERUJEMY WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ RYCZAŁTOWĄ  

(należy podać z dokładnością do 2 miejsc po przecinku)  

 

:……………………………………………………………………………………………………………………..…. zł brutto.  

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

Cena ryczałtowa netto (bez VAT) wynosi: ………………………………..……………….zł. 

 
 
 

 
2. OŚWIADCZAMY, że w trakcie realizacji zamówienia zapewnimy1 ……………………..…  miesięczny bezpłatny serwis.  

 
 
 

 

3. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami 
postępowania. 

4. OŚWIADCZAMY, że do wyliczenia łącznej kwoty wynagrodzenia brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia publicznego, 
które jest wynagrodzeniem ryczałtowym zastosowaliśmy właściwą stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości 
procentowej obowiązującej w dniu składania ofert. 

5. OŚWIADCZAMY, że cena oferty, którą stanowi łączna kwota wynagrodzenia ryczałtowego brutto za wykonanie całości przedmiotu 
zamówienia publicznego nie będzie podlegała zmianie w czasie trwania umowy i obejmuje wszelkie koszty wykonawcy związane z 
realizacją przedmiotu zamówienia w terminie oraz miejscu wskazanym w SIWZ, w tym m.in.. opłaty, takie jak  podatki (w tym podatek 
od towarów i usług), oraz wszelkie inne koszty wykonawcy. Żadne niedoszacowanie, pominięcie, brak rozpoznania przedmiotu 
zamówienia nie będzie podstawą do żądania zmiany ceny umownej określonej w ofercie. 

                                                 
1 Należy wpisać odpowiednio cyfrę 12, 24 lub 36. 
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6. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / przy udziale podwykonawców **, którzy będą wykonywać następujące prace wchodzące w 
zakres przedmiotu zamówienia: 

a) ………………………………………………………… (zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca), 

b) ……………………………………………………….... (zakres prac, które będzie wykonywać podwykonawca). 

7. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy stanowiącym Dodatek Nr 9 do SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku 
uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, do zawarcia umowy zgodnej z jej treścią, na warunkach określonych w  SIWZ, w miejscu 
i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

8. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani ofertą przez okres 30 dni, który rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu 
składania ofert. 

9. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na następujący adres: 

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

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

10. OSOBĄ upoważnioną do kontaktów w sprawie oferty jest  

Imię i nazwisko ………………………………………… 

adres e-mail: …………….....…………............…………. 

telefon nr: …………………………..........................……. 

fax nr: ............................................................................. 

11. OŚWIADCZAMY, że wnieśliśmy wadium w formie: ………………………………...…………………………………... 

12. WADIUM wniesione w pieniądzu należy zwrócić na rachunek prowadzony w banku:  …………………………………… numer 

rachunku: .………………………………………………………………… 

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu błędnego wskazania przez wykonawcę informacji dotyczących nazwy banku oraz 

numeru rachunku, na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu. 

lub)   

Upoważniamy do odbioru wadium wniesionego w formie niepieniężnej: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

lub)   

Upoważniamy zamawiającego do przesłania wadium wniesionego w formie niepieniężnej 

 do: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _.na adres: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _   _ _ _ _ _ 

 

13. 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. Wykonawca zastrzegając tajemnice 
przedsiębiorstwa ma obowiązek wskazania, że stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa tym samym musi wykazać, że: jest ona 
nieupubliczniona, ma wartość gospodarczą i wykonawca podjął niezbędne kroki w celu zachowania jej poufności. Informację tę należy 
dołączyć do oferty. 
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14. OŚWIADCZAMY, że informacje zawarte w ofercie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym, oraz jesteśmy świadomi 
odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy2. 

15. DO OFERTY załączamy dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 7 SIWZ. 

 

Miejscowość  ………………………  dnia …..……………………  2014 r.                        

 

        ....................................................................................... 

podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej/nych 

** niepotrzebne skreślić 
 

                                                 
2
 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. 


