Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr sprawy: G.XIII.2310-129/16

Zamawiający:
Sąd Apelacyjny w Łodzi
90-136 Łódź
ul. G. Narutowicza 64

Formularz ofertowy
Oferta w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych na usługę utrzymania czystości w obiekcie Sądu Apelacyjnego i Sądu
Okręgowego w Łodzi przy ul. Narutowicza 64.

DANE WYKONAWCY:
 Osoba upoważniona do reprezentacji Wykonawcy/ów i podpisująca ofertę:
……………………………………………………………………………….
 Wykonawca/Wykonawcy:……………..……………..………………………
………………………………………………………………………………..
 Adres:…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
 NIP………………………………………..REGON…………………………
………………………………………………………………………………..
 Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną
z niniejszym postępowaniem:
faks……………………e-mail………………………………………………

 Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:.………………………
 Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby):…………………..
OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Uczestnicząc w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę utrzymania
czystości, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zakresem i wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Niniejszym oferuję realizację
przedmiotu zamówienia za ŁĄCZNĄ CENĘ OFERTOWĄ:

 Netto …………….. PLN (słownie) …………………………………………
 Kwota podatku Vat ……… % …………. PLN (słownie) ………………….
 Brutto ………… PLN (słownie)……………………….……………...……..

PODWYKONAWSTWO:
Zamówienie zrealizujemy przy udziale/bez udziału* podwykonawców.
Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
1) Część zamówienia ……………………………………………...
(Nazwa i adres podwykonawcy) …………………………………
2) Część zamówienia ……………………………………………...
(Nazwa i adres podwykonawcy) …………………………………

OŚWIADCZENIA:
1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w SIWZ oraz we wzorze
umowy;
2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia;
3) zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorem umowy
i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte;
zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy
na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego
4) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert
(włącznie z tym dniem);
5) akceptujemy, że zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie częściami (na
zasadach opisanych we wzorze umowy) w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:
1) .......................................................................................................................
2) .......................................................................................................................
3) .......................................................................................................................
4) .......................................................................................................................
Oferta została złożona na .............. kolejno ponumerowanych stronach.

…………………………………………
pieczęć Wykonawcy

Podpisano:
(imię, nazwisko i podpis)
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we
właściwym upoważnieniu)

………………………………….
miejsce i data
*Niepotrzebne skreślić

