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Załącznik nr 1 do SIWZ 
   (Załącznik nr 2 do umowy)                                                                                                                                                                                                             

(do wypełnienia) 
 

………………….………………………… 

   / pieczęć firmowa oferenta/ 

                                                                                                                Sąd Rejonowy w Węgrowie                                            
                               ul. Przemysłowa 20       
                                     07 -100 Węgrów 

 

 

 

1. Dane Wykonawcy: 

 

Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Siedziba:……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Regon: ………………………………………                                                                                                                    
NIP: ………………………………………….  

Nr telefonu: …………………………………fax: ……………………………………………………………………… 

Powiat:………………………………………………………………………… 

                                                                                    

Województwo: ……………………………………………………………. 

 

2. CENA OFERTY 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak sprawy (ZP-3/2010) 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: 
„Kompleksowa usługa sprzątania pomieszczeń w budynku Sądu Rejonowego w 
Węgrowie oraz posesji Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie, przy ul. 
Przemysłowej 20”. 

 Oferujemy cenę ryczałtową brutto za wykonanie całości zamówienia (w okresie 12 miesięcy) 

obliczoną  za pomocą załącznika nr 1A do formularza ofertowego: 

 

 …………………………………. zł. brutto 

Słownie ………………………………………………………………………………………………….. 

Cena netto /za miesiąc/ …………………………………………………………………….. 

Słownie: …………………………………………………………………………………………….. 

Wartość podatku VAT: ……………………………………………………………………….. 

Słownie: ………………………………………………………………………………………………. 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
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Cena brutto /za miesiąc/ …………………………………………………………………………  

Słownie: …………………………………………………………………………………………………. 

 

Oświadczamy, że podana wyżej cena jest stałą, niezmienna przez cały okres obowiązywania 

umowy oraz zawiera w sobie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, 

określone w SIWZ oraz wzorze umowy. 

 

3.WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA ORAZ OŚWIADCZENIA 

Deklarujemy następujące warunki realizacji zamówienia: 

� Zamówienie zrealizujemy w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Umowa 

będzie obowiązywać nie wcześniej niż od dnia 01 marca 2011 r. do dnia 29 lutego 
2012 r.  

� Akceptujmy warunki i terminy płatności wskazane w umowie – załącznik nr 4 do SIWZ. 

� Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i 

zobowiązujemy się  do stosowania i ścisłego przestrzegania warunków w niej 

określonych. 

� Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. 30 dni od upływu terminu składania 

ofert. 

� Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy 

został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 

do zawarcia umowy na warunkach określonych  we wzorze w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

Spis treści oferty: 

1. Załącznik nr 1A do formularza ofertowego                               

2. „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu” 

3. „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia” 

4. „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” 

5. „Wykaz wykonanych/wykonywanych usług” 

6 „Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia” 

7. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 

8. opłacona polisa 

9. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika US 

10. aktualne zaświadczenie właściwego  oddziału ZUS 

11. aktualnej informacji z KRK (art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp) 
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Inne informacje Wykonawcy: 

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

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

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

 

 

 

 

 

…………………………… dnia…............ 2010 r.                                                   ………………………………………… 

Miejscowość                                                                                                                    (  podpis osoby (osób)  upoważnionej  

do występowania w imieniu Wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

ZATWIERDZAM wzór dokumentu: 

 

Węgrów, dnia …………...2010 r.    ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


