
Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

FORMULARZ OFERTY 
 

na zaprojektowanie i montaż instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu w Placówce 
Terenowej KRUS w Wysokiem Mazowieckiem 

 
1. Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy. 

........................................................................................................................................ 

NIP: ..................................................................................................... 

REGON: .............................................................................................. 

Nr rachunku bankowego: .................................................................... 

2. Kalkulacja cenowa Wykonawcy za realizację całości przedmiotu zamówienia: 
Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia  za 

cenę netto …………………………………………….. złotych 

stawka podatku VAT  …  %  

cenę brutto ……………………………………………. złotych.  

3. Oferujemy termin realizacji zamówienia: 
a) Wykonanie projektu instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu …….. dni od dnia 

podpisania umowy, 
b) Montaż instalacji przeciwpożarowego wyłącznika prądu  ……… dni od dnia 

podpisania umowy. 
4. Warunki gwarancji: 24 miesiące. 
5. Okres ważności oferty: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 
6. Oświadczam, że oferowana cena obejmuje wszystkie czynności opisane w przedmiocie 

zamówienia i wzorze umowy oraz zawiera w sobie wszystkie elementy kosztów 
kalkulacyjnych, w tym również koszty związane z przebyciem przedstawiciela 
Wykonawcy do siedziby Zamawiającego w celu podpisania umowy. 

7. Oświadczamy, że Zamawiający nie będzie ponosił żadnych  innych wydatków 
związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

8. Oświadczamy, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami 
zawartymi w ogłoszeniu i dołączonych załącznikach i nie wnoszę do nich żadnych 
zastrzeżeń. 

9. Oświadczamy, że dysponujemy osobami, które posiadają uprawnienia do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

10. Oświadczamy, iż w naszej firmie na umowę o pracę jest zatrudnionych: 
a) do 9 osób * 
b) powyżej 9 osób * 
* niepotrzebne skreślić 

11. Oświadczamy, iż na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie  danych 
osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1), 
zwanego dalej RODO, wypełniliśmy obowiązki informacyjne oraz obowiązki związane z 
realizacją praw osób fizycznych przewidziane w art. 13 oraz art. 14 RODO, od których 
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o 
udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym  postępowaniu 

12. Załącznikami  do niniejszego formularza oferty są: 
1) Parafowany wzór umowy 
2) ………………………….. 

 
 
Miejscowość .................................., dnia ....................... 

 
 
 

                                                                   ........................................................................ 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do 

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 


