
Załącznik nr 1 do SIWZ 
Numer sprawy: III.G.211/01/10 

 
        …………………………………............… 
                      miejscowość, data 

 
……………………………….. 
    pieczęć Wykonawcy 

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

1. Dane wykonawcy: 
 
 Nazwa: ………………………………………………………………………………… 

 Adres: …………………………………………………………………………………. 

 Numer telefonu: …………………………… Numer faksu:………………………... 

 Numer REGON: …………………………... Numer NIP: …………………………. 

 

2. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na kompleksowe sprzątanie 

pomieszczeń biurowych  oraz utrzymanie w czystości terenów bezpośrednio przyległych 

do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze,  

ul. Partyzantów 42 oraz podległych jej prokuratur okręgu zielonogórskiego, nr sprawy 

III.G.211/01/10, oferujemy wykonanie całości zamówienia objętego specyfikacją 

istotnych warunków zamówienia za cenę: 

 
cena PAKIET 1 netto: ………………………….………………………………………………………… zł  
 
(słownie:……………….....………………………………………………………………………….…........... złotych) 
 
podatek VAT w wysokości ………..%, tj…………………………………………………………………..…...… zł 
 
 (słownie: ………………...……………………………………………...............................……….. złotych) 
 
cena PAKIET 1 brutto: ……………………………………………………………………..………….. zł  
 
(słownie: …………………....………………………………………………………………..……….........….. złotych) 
 
 
cena PAKIET 2 netto: …………………………………………..………………………………………… zł  
 
(słownie:……………….....………………………………………………………………………….…........... złotych) 
 
podatek VAT w wysokości ………..%, tj…………………………………………………………………..…...… zł 
 
 (słownie: ………………...……………………………………………...............................……….. złotych) 
 
cena PAKIET 2 brutto: …………………………………………….………………………..………….. zł  
 
(słownie: …………………....………………………………………………………………..……….........….. złotych) 
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cena całkowita PAKIET 1 + PAKIET 2 brutto: …………………………………………………..………….. zł  
 
(słownie: …………………....………………………………………………………………..……….........….. złotych) 

 
 
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń  

w szczególności: 

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty, 

- akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą, 

- akceptujemy termin płatności tj. 21 dni od daty otrzymania faktury VAT, 

- przyjęliśmy warunki istotnych postanowień zawarte we wzorze umowy. 

 

4. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 

zawartych we wzorze umowy, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

 

5. Zamówienie realizować będziemy przez okres 36 miesięcy od daty podpisania 

umowy. 

 

6. Deklarujemy wykonanie zamówienia w rozbiciu na poszczególne zadania za cenę 

przedstawioną w Zestawieniu Cenowym – Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 2a. 

 

7. Oświadczamy, że firma nasza spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia oraz złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty 

potwierdzające spełnianie tych warunków. 

 
8. Zastrzeżenie Wykonawcy: 
 
Zgodnie z art. 6 ust. 4 Prawa zamówień publicznych wykonawca zastrzega, iż 

wymienione niżej dokumenty składające się na ofertę nie mogą być udostępnione innym 

uczestnikom postępowania: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
9. Inne informacje Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
10. Na ……………. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
 
 

        …………………………………………………... 
                       podpis/y osoby/osób uprawnionych 


