
                                                                                                                                      Załącznik nr 1 

 
                                                                                                                                       

                                                                                                                       
 …………………………………..                                   …………………………………… 
            ( pieczęć Wykonawcy )                                                       ( miejscowość, data ) 
 

Dane do kontaktu: 
 
tel. stacjonarny ………………………………… 

tel. komórkowy …………………………………. 

adres e-mail  ………………………………… 
 

FORMULARZ  OFERTY 
Ja, niżej podpisany 

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

działając w imieniu i na rzecz ……………………………………………………………….. 

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

w odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie :  
 
„Konserwacji oraz naprawy systemów sygnalizacji wła mania i napadu w stacjach 
radarowych” 
1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

określonym w zapytaniu ofertowym:  
 

Lokalizacja obiektów 

 
Cena 

netto  za 1 
przegl ąd 
kwartalny 

 

Warto ść 
podatku 

VAT (23%) 

Cena 
brutto z a 

1 
przegl ąd 
kwartalny

Warto ść 
zamówienia 
netto za 8 

przegl ądów

Warto ść 
podatku 

VAT 
(23%) 

 

Warto ść 
zamówienia 
brutto za 8 
przegl ądów

L.p.

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Stacja Radarowa Nabrze że 
Dąbrowieckie Szczecin 

      

2. Stacja Radarowa Elewator EWA 
Szczecin 

      

3. 
Stacja Radarowa Elewator SNOP 
ul. Nad Odr ą 72 Szczecin 

 
    

 

4. Stacja Radarowa Inouj ście       

5. Stacja Radarowa Nabie żnik Police   
    

 

6. Stacja Radarowa Chełminek       

7. Stacja Radarowa I Brama Torowa        

8. Stacja Radarowa Paprotno       

9. Stacja Radarowa SKRS Karsibór       

10. Stacja Radarowa KOSA N 
Świnouj ście 

      

      Ogółem (wiersze od 1 do 10)       
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za cenę netto (za 1 kwartalny przegląd wszystkich systemów) ............................. zł 

(słownie:    ……………………………………………..………………………………   .zł)  

powiększona o podatek VAT …% w kwocie …………………………. ……………...zł 

(słownie: …. ……………….………………….….……………………………………… zł) 

wartość brutto …………………… zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………  zł) 

2. za cenę netto ogółem (za 8 przeglądów wszystkich systemów przez  cały okres 
trwania umowy) ……………………zł 

powiększona o podatek VAT …% w kwocie …………………………. ……………...zł  

(słownie: …. ……………….………………….….……………………………………… zł) 

wartość brutto …………………… zł 

(słownie: …………………………………………………………………………………  zł) 

3. Wykonamy przedmiot zamówienia w terminie od dnia 25.05.2016 r.  do 31.03.2018 r.  

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy załączonym do zapytania, nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.   

 

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

                                                                                                                    ( podpis  uprawnionego przedstawiciela)  


