
Załącznik do siwz nr 1

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

pieczęć wykonawcy

Formularz oferty cenowej
na całodobową obsługę eksploatacyjną kotłowni na paliwo stałe w obiektach służbowych Policji garnizonu

zachodniopomorskiego w sezonie grzewczym 2013/2014

Ja(My) niżej podpisany(ni)..................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz..............................................................................................................................................              

(pełna nazwa i adres wykonawcy) .......................................................................................................................................           
wpisanego do ewidencji działalności gospodarczej / rejestru .............................................................................................
prowadzonego przez ............................................................... pod nr .................................................................................

I . Oświadczam, że:                                                                                                                                                                
wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia określony w siwz i na warunkach płatności określonych         
w siwz w następujących częściach: 

Lp Adres jednostki
Rodzaj

kotłowni oraz
moc kotłów 

Szacunkowa ilość
opału 

w sezonie
grzewczym 

w tonach

Ilość
osób do
obsługi

Szacunk
owa ilość

dób

Cena za jedną
dobę

świadczonej
uslugi

Wartość brutto
całego

zamówienia
( 6 x 7) 

Wartość brutto całego
zamówienia słownie

1 2 3 4 5 6 7 8 9
CZĘŚĆ I

1 RD Postomino 107
koksowa,
 do 50 kW

11 1 212  

CZĘŚĆ II

2
PP Polanów,          
ul. Dworcowa 3

koksowa,
do 50 kW

11 1 212  

II. cena ofertowa obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
III. Wykonawca:

1. zapoznał się z treścią i warunkami siwz i nie wnoszę(wnosimy) zastrzeżeń, przyjmując warunki w nich zawarte.
2. akceptuje wzór umowy (załączniki do siwz nr 6 ) w przypadku wybrania jego oferty zobowiązuje się do podpisania 

umowy na warunkach zawartych w siwz, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
3. powierzy podwykonawcom wykonanie następującej części (należy szczegółowo opisać zakres zlecanych prac, usług)

zamówienia ...........................................................................................................................................*
*(jeżeli Wykonawca przewiduje udział podwykonawców).

IV. oferta została złożona na ......... zapisanych, trwale spiętych stronach, kolejno ponumerowanych od nr......do nr …...

V. Dane wykonawcy:

1. NIP: .....................................................              e) nazwa banku: ....................................................

2. REGON: .....................................................       f) nr konta: .....................................................

3. Telefon .....................................................         g) adres mailowy …...............................................

4. Faks ....................................................

  .....................................                                                           ............................ ....................................................................
Miejscowość, data                                                            (podpis(y) osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy, 

                                                                                                     w przypadku oferty wspólnej - podpis pełnomocnika wykonawców)


