Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy – 1/ZP/2013

Sąd Rejonowy
w Jarocinie
Al. Niepodległości 15
63-200 Jarocin
FORMULARZ OFERTOWY
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na ochronę osób i mienia Sądu Rejonowego w Jarocinie
Wykonawca :
1. Zarejestrowana nazwa firmy :
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
2. Zarejestrowany adres firmy :
…………………………………………………………………………………………………………
miejscowość, ulica

…………………………………………………………………………………………………………
województwo

3. Numer telefonu:
……………………………………………………………………………………….
4. Numer Fax:
……………………………………………………………………………………………
5. e-mail :
………………………………………………………………………………………………...
6. Numer NIP …………………………………
7. REGON ……………………………………..

…..…………………………………………………………
(Podpis i pieczątka przedstawiciela (lub przedstawicieli) umocowanego
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)
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……………………………………….
(miejscowość; data)

…………………………..
Nazwa i adres Wykonawcy
(uczestnicy konsorcjum)
(pieczątka)

Sąd Rejonowy
w Jarocinie
Al. Niepodległości 15
63-200 Jarocin

OFERTA
Odpowiadając na ogłoszenie o postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na ochronę osób i mienia Sądu Rejonowego w Jarocinie, zgodnie z wymaganiami określonymi w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, oświadczamy, iż:
1. Oferujemy realizację zamówienia w okresie obowiązywania umowy za cenę ryczałtową
..……………………….…………..…. zł netto (słownie: ...................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………….….),

VAT ………%, ……………………zł (słownie …………………………..……………………….……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….),

tj. ………….………………zł brutto (słownie: …………………………………………………….............................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………...).

2.

Miesięczna cena ryczałtowa wynosi:
..……………………….…………..…. zł

netto (słownie: ...................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………..…………………………….….),
VAT ………%, ……………………zł (słownie …………………………..……………………….……………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….),

tj. ………….………………zł brutto (słownie: …………………………………………………….............................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...).

3. Cena naszej oferty obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków wynikających
z SIWZ.
4. Zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.
5. Oświadczamy, że w razie wyboru naszej oferty jesteśmy gotowi/nie jesteśmy gotowi* zawrzeć z
Zamawiającym umowę na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i czasie wskazanym przez
Zamawiającego oraz dostarczyć przed zawarciem umowy imienną listę pracowników, wraz z
kserokopią poświadczoną za zgodność z oryginałem uprawnień każdego pracownika.
6. Oświadczamy, że akceptujemy/nie akceptujemy* warunki płatności, określone przez
Zamawiającego, tj. 21-dniowy termin płatności od dnia otrzymania faktur VAT przez
Zamawiającego.
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7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia tj. 30 dni.
8. Zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących elementów usługi:
a)

.......................................................................,

b)

.......................................................................,

c)

....................................................................... **;

9. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji zamówienia:
•

umowa z naszej strony będzie podpisana przez (imię, nazwisko i stanowisko)...........................
…………………………………………………………………………………………………...

10. Wszelkie dokumenty dotyczące prowadzonego postępowania kierować na numer faksu
..........................................................................................................................
11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty**:
a) ................................................................................
b) .................................................................................
c) ................................................................................
12. Na tajemnicę przedsiębiorstwa składają się dokumenty***:
a) ……………………………………………………………..
b) ………………………………………………………………
c) ………………………………………………………………

…………………………………………………………….
(Podpis i pieczątka przedstawiciela (lub przedstawicieli) umocowanego
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Uwaga:
*

niepotrzebne skreślić,

**

należy dopisać tyle punktów ile będzie to konieczne,

*** należy wymienić dokumenty lub ich części albo podać numery stron na których znajdują się informacje
będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

