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Załącznik Nr 1 
FORMULARZ OFERTY 

do zamówienia publicznego pn. Świadczenie usługi całodobowej ochrony i dozoru 
osób i mienia w budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum Kultury 

przy ulicy Sobieskiego 255 w Wejherowie 
 
WYKONAWCA: 

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:  

L.p.  Pełna nazwa(y) 
Wykonawcy(ów) 

Adres(y) 
Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1.  
   

2.  
   

 
OSOBA UMOCOWANA (UPRAWNIONA) DO REPREZENTOWANIA WYK ONAWCY: 

Imię i nazwisko  

Adres  

Numer REGON: NIP: 

Nr telefonu  

Nr faksu  

Adres e-mail  

Podstawa umocowania do 
reprezentowania Wykonawcy  
(np. pełnomocnictwo, wpis do CEIDG, KRS 
itp.)  

 

 
1. Oferuję/emy zrealizowanie przedmiotu zamówienia pn. Świadczenie usługi 

całodobowej ochrony i dozoru osób i mienia w budynku  Filharmonii Kaszubskiej - 
Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego  255 w Wejherowie za:  

 
1 roboczogodzina/1 pracownika: 
cena brutto...............................zł, 
słownie:........................................................................................................ 
 
łącznie dla 8836 godzin (szacowana ilość godzin świadczenia usługi w terminie 
realizacji zamówienia): 
cena brutto...............................zł, 
słownie:........................................................................................................ 
skalkulowana zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.  
Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzgl ędnione wszystkie koszty niezb ędne 
do zrealizowania zamówienia z nale żytą staranno ścią i zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez  Zamawiaj ącego.  

2. Składam(y) niniejszą ofertę we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający 
się o udzielenie zamówienia.* 

3. Jestem/śmy związany/i niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 
4. Zapoznałem/liśmy się ze SIWZ i projektem umowy i przyjmuję/emy te dokumenty         

bez zastrzeżeń. 
5. W/w zamówienie będę realizował w sposób ciągły i systematyczny w terminie 

określonym w rozdz. VII SIWZ.   
6. Wadium w kwocie 1.300,00 zł. wniosłem/wnieśliśmy w formie ....................................... 
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Zwrot wadium proszę/simy dokonać na rachunek bankowy nr ……………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 

(należy wypełnić w przypadku wniesienia kwoty wadium w formie pieniądza) 
Jestem/śmy świadomy/i, że w przypadku określonym w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp 
wniesione przeze mnie/nas wadium zostaje zatrzymane.  

7. W przypadku wybrania mnie/nas na wykonawcę niniejszego zamówienia 
zobowiązuję/emy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy           
w wysokości 10% ceny ofertowej w formie ......................................................................... 

8. Oświadczam/y, że otrzymałem/liśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 
9. Oświadczam/y, że zamówienie wykonam/y samodzielnie.  
10. Żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa             

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej 
informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być 
one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania *: 

Strony w ofercie 
(wyra żone cyfr ą) L.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji 

od do 

1. 

 
 

 

  

2. 

 

 

 

  

11. Oferta zawiera ............ kolejno ponumerowanych kartek. 
12. Oferta składa się z niniejszego formularza ofertowego oraz:  

 
a. 

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

 
b. 

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

 
c. 

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

 
d. 

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

 
e. 

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

 
f. 

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

 
Podpis(y) : 

L.p. Pełna nazwa(y)  
Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imi ę osoby (osób) 
upowa żnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upowa żnionej(ych) do podpisania 

niniejszej oferty w imieniu 
Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) Miejscowo ść 
i data 

1. 
 
 

    

2. 
 
 

    

* niepotrzebne skreślić 
 

 

 


