
  

DA.PM.232.15.2020 
 
 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTY WYKONAWCY 
  

 

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

           pieczęć firmowa Wykonawcy 

 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na dostawę, montaż, uruchomienie systemu 

monitoringu wizyjnego CCTV we wskazanych punktach w budynku Domu Studenta 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku przy ul. Abp Nowowiejskiego 6. 

 

 

 

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

pełna nazwa /firmy Wykonawcy 

z siedzibą: 

 

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

ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość 

 

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

 

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

 

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

Nr identyfikacyjny NIP ( dotyczy Firm): …………………………………………………………….. 

 

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

 

PESEL:…………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

Nr KRS/CEIDG: …………………………………………………………………………………….. 

 

reprezentowany przez: ………………..…………………….………………………………………… 

imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  
 

Przedmiot zamówienia Cena brutto W tym stawka 
podatku VAT 

Cena netto 

Dostawa, montaż, uruchomienia systemu monitoringu 

wizyjnego CCTV we wskazanych punktach w budynku Domu 

Studenta Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku przy  

ul. Abp Nowowiejskiego 6 

 

………………………….. 

 

………………………….. 

 

………………………….. 

 

Wykonawca oświadcza, że: 

a) Zapoznał się z warunkami podanymi przez Zamawiającego 

w Zaproszeniu do złożenia oferty i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń; 

b) Uzyskał wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 

zamówienia; 

c) Podana w ofercie cena zawiera i uwzględnia wszystkie niezbędne koszty, 

konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia; 

d) Nie został prawomocnie skazany za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym 

przestępstwa skarbowe); 

e) posiada niezbędne uprawnienia do realizacji zamówienia, 

f) Nie jest prowadzone wobec niego postępowanie o przestępstwo ścigane z 

oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe; 

g) posiada zdolność techniczną i sytuację finansową pozwalającą na rzetelną i 

terminową realizację zamówienia; 

h)  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. 

i) Akceptuje warunki gwarancji określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

j) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 
14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 
pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w 
niniejszym postępowaniu.* 

 
 
………............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _r. ……………….…………………………… 
(miejscowośd)                                      (podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy ) 

 
 

 

 

 

 



  

 

 Załącznik WYKAZ USŁUG 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę, montaż, uruchomienie systemu 

monitoringu wizyjnego CCTV we wskazanych punktach w budynku Domu Studenta 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku przy ul. Abp Nowowiejskiego 6, wykaz usług 

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane.  

 

Przedmiot zamówienia, rodzaj 

Data i miejsce 

wykonywania 

usługi(termin 

rozpoczęcia i/lub 

zakończenia) 

Podmiot na rzecz którego 

usługi zostały wykonane 

   

 

   

 

…………………….., dnia ............. 2020 r. 

         (miejscowość) 

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

                                                    (podpis Wykonawcy lub upoważnionego przedstawiciela) 

 
 

 


