
 

FORMULARZ OFERTY 

 

   

 

 /pieczęć Wykonawcy/ ....................................................... 

 miejscowość i data 

 

 

 

Odpowiadając na  Zapytanie ofertowe   nr 24/MDK/2014 z dnia 02.06.2014r. 

na wykonanie usługi pn:  „całodobowa ochrona i monitoring  w sześciu 

obiektach  zarządzanych przez MDK w Świnoujściu”  

 

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

 

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

/pełna nazwa firmy Wykonawcy/ 

posiadającego siedzibę: 

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

ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość 

 

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

 telefon    fax    e-mail 

 

NIP................................................................. REGON....................................... 

 

reprezentowana 

przez:.................................................................................................................... 

imiona nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania firmy 

 

   oferuję wykonanie usługi zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu 

ofertowym nr 24/MDK/2014, w rozbiciu na poszczególne obiekty, za cenę: 

 I. Obiekt Nr 1 – budynek MDK przy ul. Wojska Polskiego 1/1 

cena netto oferty            …...............................zł 

podatek VAT ….......%             ……...........................zł 



cena brutto oferty             …...............................zł   

( słownie złotych.................................................................................................) 

 

 II. Obiekt Nr 2 – budynek Sali Widowiskowo – Sportowej przy ul. 

Matejki 11 

cena netto oferty              …..............................zł 

podatek VAT ….......%               ..…............................zł 

cena brutto oferty               …..............................zł   

( słownie złotych.................................................................................................) 

 III. Obiekt Nr 3 – budynek Amfiteatru przy ul. Chopina 3 

 cena netto oferty              …..............................zł 

podatek VAT ….......%               …..............................zł 

cena brutto oferty               …..............................zł   

( słownie złotych.................................................................................................) 

 IV. Obiekt Nr 4 – budynek Muszli Koncertowej przy Promenadzie 

 cena netto oferty               ….............................zł 

podatek VAT ….......%               …..............................zł 

cena brutto oferty                ….............................zł   

( słownie złotych.................................................................................................) 

 V. Obiekt Nr 5 – budynek Filii MDK Nr 3 w Karsiborzu przy ul. 1-go 

Maja 40 

 cena netto oferty            …................................zł 

podatek VAT ….......%             …................................zł 

cena brutto oferty             …...............................zł   

( słownie złotych................................................................................................). 

VI. Obiekt Nr 6 – budynek Filii MDK Nr 1 w Przytorze przy ul. 

Zalewowej 40 – od dnia 1 sierpnia 2014r. 

 cena netto oferty            …................................zł 

podatek VAT ….......%             …................................zł 

cena brutto oferty             …...............................zł   

( słownie złotych.................................................................................................) 



1. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia 

umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z wzorem umowy, akceptujemy go i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na 

warunkach w niej zawartych. 

3. Oświadczamy, iż dysponujemy na terenie Świnoujścia minimum ………… 

oznakowanymi samochodami dopuszczonymi do ruchu zgodnie z 

obowiązującymi przepisami wraz z grupami interwencyjnymi aby co najmniej 

jedna z nich mogła podjąć interwencję w czasie maksymalnym: do 10 minut w 

dzień  i do 5 minut w nocy – na terenie Świnoujścia, oraz: do 15 minut w 

dzień i 10 minut w nocy na terenie Karsiborza i Przytoru. 

4. Oświadczamy, iż oferta nie zawiera/zawiera (właściwe podkreślić) 

informacji stanowiących tajemnicę firmy w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Informacje takie zawarte są w 

następujących dokumentach: 

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

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

5. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty 

 

1...................................................................................................................... 

2..................................................................................................................... 

3...................................................................................................................... 

 

 

       WYKONAWCA 
   

 


