Załącznik nr 1 do Ogłoszenia

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

...........................................
(miejscowość i data)

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
W postępowaniu przetargowym prowadzonym na podstawie art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. Zm.) na „Usługi
ochrony osób i mienia w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji w
Sosnowcu”, Nr postępowania: DZP/1519/9/2020
DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………adres: …………………………………………
NIP ...............................................REGON…………………………, KRS: …………………..
tel ..................................... e-mail.................................................

W odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym przez Instytut

Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul.
Kościelnej 13 na „Usługi ochrony osób i mienia w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia
Środowiskowego w likwidacji w Sosnowcu”, zgodnie z wymaganiami określonymi w Ogłoszeniu
oświadczam, że:
1. Oferuję wykonanie zamówienia określonego w Ogłoszeniu o zamówieniu zgodnie z jego
warunkami za:
a) cenę ofertową brutto za cały okres świadczenia usługi ………………………………….. zł,
(słownie: ……………………………………….…………………………………………… zł),
b) wynagrodzenie z tytułu świadczenia usługi za 1 roboczogodzinę pracy pracownika ochrony
wynosi ______ zł brutto (słownie: __________).
2. Potwierdzam wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w Ogłoszeniu
o zamówieniu.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z Ogłoszeniem o zamówieniu i jego załącznikach, oraz że
zamówienie będzie realizowane zgodnie z wszystkimi wymaganiami Zamawiającego
określonymi w Ogłoszeniu o zamówieniu i jego załącznikach.
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4. Przyjmuję zasady płatności określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik do Ogłoszenia
o zamówieniu.
5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w Ogłoszeniu o zamówieniu.
6. W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach zawartych
w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
7. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
8. Oświadczam, że *(niepotrzebne skreślić):
Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału/z udziałem* podwykonawców.
Część zamówienia, której wykonanie zamierzam powierzyć podwykonawcy/om obejmuje:
Część zamówienia, która zostanie
powierzona podwykonawcy

Nazwa i adres podwykonawcy

1 …………………………………………..

………………………..……………………..

2 …………………………………………..

…………………………………………..…..

UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do wskazania wszystkich podwykonawców, w tym
podmioty, na których zdolnościach będzie polegał w zakresie warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia.

9. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w
niniejszym postępowaniu.
10. Załącznikami do niniejszej oferty są:
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..
…………………………………………………………..

…...........................................................................
(podpisy osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy
i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

*- niepotrzebne skreślić
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