
 1 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

 

 

 

 

 

 
(pieczęć Wykonawcy) 

 

 

oznaczenie sprawy: WOA/261-1/12/AW 

               
                                  

1.  Przedmiot zamówienia: „Całodobowa ochrona fizyczna obiektu i terenu będącego własnością 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi przy ulicy Praussa 4”. 

2.  Nazwa i adres Zamawiającego: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi,  

 ul. Praussa 4, 94-203 Łódź. 
 

 

FORMULARZ OFERTOWY 
 

Dane Oferenta: 

 

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

 

………………………………………………........................................................................................ 
nazwa, adres Wykonawcy, (nr KRS jeżeli dotyczy) 

NIP:  …………………………  REGON: ......................................................................... 

 

 

1. OFERUJEMY przyjęcie do realizacji przedmiot zamówienia:  
„Całodobowa ochrona fizyczna obiektu i terenu będącego własnością Okręgowej Komisji 

Egzaminacyjnej w Łodzi przy ulicy Praussa 4” 

2. STAWKA za jedną godzinę pracy umundurowanego i odpowiednio wyposażonego 

pracownika ochrony wynosi: brutto:.......................zł (słownie: .................................................) 

 w tym obowiązujący podatek VAT: .........% tj. ..................... zł (słownie: …….......................), 

 netto: ..........................zł (słownie: .............................................................................................). 

3.    OŚWIADCZAMY, że posiadamy na obszarze miasta Łodzi co najmniej 4 własne grupy 

interwencyjne wyposażonych w broń palną. 

4. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia  

oraz załącznikami do siwz i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami 

postępowania – w terminach i pod warunkami w niej określonymi. 

5. OŚWIADCZAMY, iż uzyskaliśmy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty 

i realizacji przedmiotu zamówienia. 

6. DEKLARUJEMY, że wszystkie oświadczenia i informacje zamieszczone w ofercie są 

kompletne, prawdziwe i rzetelne.  

7. UWAŻAMY się za związanych ofertą przez okres 21 dni wraz z dniem upływu terminu do 

składania ofert. 
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8. OŚWIADCZAMY, iż tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, 

stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach i na następujących stronach: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

(Informacje zastrzeżone powinny być graficznie wyróżnione  w dokumentach oferty. 

Wykonawca nie może zastrzec informacji odczytywanych podczas otwarcia ofert oraz 

jawnych na podstawie innych przepisów). 

9.  OŚWIADCZAMY, że zrealizujemy zamówienie w terminach przewidzianych w siwz. 

10.  WYRAŻAMY zgodę na warunki płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia podane we 

wzorze umowy tj. płatność na rzecz wykonawcy dokonywana będzie co miesiąc przelewem 

na wskazany numer rachunku bankowego w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury. 

11. OFERTĘ niniejszą składamy na ……...... kolejno ponumerowanych stronach. 

12. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

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

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

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

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

 

 

 

................................... dn. ..................                                 ...................................................... 
        miejscowość                                                                                               czytelny podpis osoby upoważnionej do podpisu 

                                                                                              w imieniu Wykonawcy oraz pieczęć firmowa 

 

 


