
Załącznik nr 5 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

..........................................................................  
           pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

1. W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w postępowaniu DA.PM.232.98.2019pn. 

„Wykonanie przeglądu technicznego instalacji sygnalizacji alarmu pożaru w latach 2020-

2021w obiektach Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku”. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
pełna nazwa firmy Wykonawcy 

 
posiadający/a siedzibę: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość 

 

województwo: ………………………………………………………………………………………… 

 

telefon/ telefax: …….…………………………………………………………………………………. 

 

Internet: http:// …………………………………………………………………………………………. 

 

e-mail: ……………………………….……@…………………………………….………………….... 

 

nr identyfikacyjny NIP: ……………………………………………………………………………….. 

 

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

 

reprezentowany przez: ………………..…………………….………………………………………… 
imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

 

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

 

oferujemy przyjęcie do wykonania w/w przedmiotu zamówienia, którego zakres i przedmiot 

określono w zaproszeniu do składania ofert oraz w załączniku nr 1 do zaproszenia, tj. w 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia ( obejmujący cały zakres określony w punkcie 2 

niniejszego formularza) za: 

 

 

cenę łączną brutto - ……………………………………………………… 

 

w tym wartość netto - …………………………………………………… 

 



 

 

2. Informujemy, iż:  

cena brutto rocznego przeglądu instalacji sygnalizacji alarmu pożaru, (roczny przegląd 

instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego obejmować będzie przegląd czwartego kwartału)  

wynosi: ………….………………………………..……… 

 

a) cena brutto jednego kwartalnego przeglądu wynosi -  

 

………………………………………. 

b) cena jednostkowa miesięcznej obsługi serwisowej wraz z usuwaniem awarii wynosi:  

 

…………………………………………………………….. 

 

3. Oświadczamy, iż w przypadku telefonicznego zgłoszenia awarii lub usterki systemu (w tym 

fałszywych alarmów) zobowiązujemy się do ich usunięcia w ciągu dwóch najbliższych godzin. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego 

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania i 

złożenia oferty. 

5. Oświadczamy, iż wykonamy przedmiot zamówienia w terminie od 01.01.2020 r. do  

31.12.2021 r. 

6. Oświadczamy, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Zapoznałem się z  klauzulą informacyjną Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

(RODO), zamieszczoną w Zaproszeniu do składania ofert; 

a) wszystkie informacje podane w niniejszej ofercie i załącznikach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia 

zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

b) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu. 

 

 

 

…………………….., dnia ............. 2019 r. 
           (miejscowość)                                                                                          

     

 

 

 

                                                                                    

……….......................................................................                                             
                                                                        (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela) 

 

 

 

 


