
Załącznik Nr 1 do SIWZ 
                                     

 Data ...................................

O F E R T A
(WZÓR)

na

„Całodobowy dozór na terenie szpitala”
Nr sprawy ZP 32/2015

Nazwa Wykonawcy ....................................................................................................................................................
Adres ul. ............................................................ kod ...........-............ miejscowość ..................................................
województwo....................................................................powiat ...............................................................................
Nr telefonu......................................... Nr faksu................................................. E-mail ….........................................
NUMER NIP .............................................................. NUMER REGON .................................................................

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym  opublikowanego w BZP, Numer ogłoszenia: …............
i  zamieszczonego  na   stronie  internetowej  www.zeromski-szpital.pl  oraz   tablicy  ogłoszeń  w  siedzibie
Zamawiającego,  my niżej  podpisani po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi  oferujemy  wykonanie
zamówienia za kwotę:

wartość netto ............................................................. (słownie: ................................................................)
wartość  podatku VAT .....................   ( stawka....... )%
wartość brutto ............................................................ (słownie: ................................................................)

Cena netto za 1 miesiąc
świadczenia usługi

Wartość VAT
(kol.1 x  stawka VAT …..)

Cena brutto za 1 miesiąc
świadczenia usługi

Wartość netto 
za 6 miesięcy 

(kol.1 x 6 miesięcy)

Wartość brutto 
za 6 miesięcy 

(kol.3 x 6 miesięcy)

1 2 3 4 5

 
1. Oświadczamy, że posiadamy możliwość udzielania ulgi we wpłatach na PFRON i zobowiązujemy się przez

cały okres  obowiązywania  umowy do przedkładania  w terminie 3 dni  od otrzymania  wynagrodzenia  za
usługi w danym miesiącu kalendarzowym zaświadczeń pozwalających Zamawiającemu na obniżenie za dany
miesiąc  składek  na  PFRON  o  kwotę  ………........…..  * zł  (dotyczy  wyłącznie  Wykonawcy,  który  jest
zakładem pracy chronionej).

2. Oświadczamy,  że  zapewnimy ….....................  * (min.  1)  strażników nocnych,  którzy  będą  wykonywali
usługę dozoru.

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej
zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

4. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.
5. Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia projekt umowy został przez nas

zaakceptowany i  zobowiązujemy się w przypadku wybrania  naszej  oferty do zawarcia umowy na wyżej
wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Oświadczamy, że płatność nastąpi przelewem w terminie min. 60 dni od dnia otrzymania faktury.
W przypadku zaoferowania dłuższego terminu płatności należy go podać: …..............................................

7. Oświadczamy, iż osobą odpowiedzialną  za realizację całości przedmiotu zamówienia jest: 
................................................................. * tel.: ………..............…… *

8. Oświadczamy,  że  zapewnimy utrzymanie  stanu  zatrudnienia,  koniecznego  do   wykonywania   ciągłości
usługi.

9.  Wadium w formie pieniężnej powinno zostać zwrócone na rachunek bankowy:

.........................................................................................................................................................................
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http://www.zeromski-szpital.pl/


10. Elementami integralnymi oferty są:   

L.p. dokumenty, oświadczenia i informacje: strona w ofercie
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* Należy podać wymagane informacje.

               ..................................................................
                    Podpisy osób uprawnionych 
                      do reprezentowania Wykonawcy.
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