
Załącznik Nr 2 

Formularz ofertowy 

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

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Konserwacja i utrzymanie w 

stanie sprawności eksploatacyjnej systemów: sygnalizacji włamania i napadu, telewizji 

przemysłowej oraz łączności przewodowej i bezprzewodowej znajdujących się w budynkach 

Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w 2020/2022 r.” 
 

 

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

posiadająca/y siedzibę: 

 

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

 

województwo: ………………………………………………………………….……………………….. 

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

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

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

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

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

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

imiona, nazwiska i stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy 

1. 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 za cenę: 

 
L.p. Rodzaj 

systemu 

Lokalizacja Rodzaj usługi Stawka 

za m-c 

netto 

Ilość 

m-cy 

Wartość 

netto 

Wartość 

brutto 

1. System 

sygnalizacji 

włamania 

(dot. 7 

lokalizacji) 

1. Nowe Trzepowo 55 

(budynki po WNEI) 

Administrowanie

,konserwacja i 

naprawy 

 24   

2. ul. Kościuszki 20 

(ALO) 

Administrowanie

,konserwacja i 

naprawy 

 24   

3. ul. Drętkiewicza 8 Administrowanie

,konserwacja i 

naprawy 

 24   

4. ul. Gałczyńskiego 28 

(WNHS, WNEI) 

Administrowanie

,konserwacja i 

naprawy 

 24   

 

5. Pl. Dąbrowskiego 2 

(Rektorat, WNZ) 

 

Administrowanie

,konserwacja i 

naprawy 

 24   

6. ul. Gałczyńskiego 28 

(SWFS) 

 

Administrowanie

,konserwacja i 

naprawy 

 24   

7. ul. Gałczyńskiego 28 

(garaż) 

 

Administrowanie

,konserwacja i 

naprawy 

 24   



2. System 

łączności 

przewodowej 

i 

bezprzewodo

wej 

(dot. 6 

lokalizacji) 

 

1. Nowe Trzepowo 55 

(budynki po WNEI) 

Administrowanie

,konserwacja i 

naprawy 

 24   

2. ul. Gałczyńskiego 28 

(WNHS, WNEI, SWFS) 

Administrowanie

,konserwacja i 

naprawy 

 24   

3. ul. Kościuszki 20 

(ALO) 

Administrowanie

,konserwacja i 

naprawy 

 24   

4. ul. Drętkiewicza 8 Administrowanie

,konserwacja i 

naprawy 

 24   

5. Pl. Dąbrowskiego 2 

(Rektorat, WNZ) 

Administrowanie

,konserwacja i 

naprawy 

 24   

6. ul. Nowowiejskiego 6 

(DS.) 

Administrowanie

,konserwacja i 

naprawy 

 24   

3. System 

telewizji 

przemysłowej 

(dot.3 

lokalizacji) 

1. ul. Gałczyńskiego 28 

(WNHS, WNEI) 

Administrowanie

,konserwacja i 

naprawy 

 24   

2. ul. Gałczyńskiego 28 

(SWFS) 

Administrowanie

,konserwacja i 

naprawy 

 24   

3. ul. Nowowiejskiego 6 

(DS.) 

 

Administrowanie

(Gwarancja do 

11.06.2022r.) 

 24   

4. Pl. Dąbrowskiego 2 

(Rektorat, WNZ) 

Konserwacja i 

naprawy 

  

 24   

5. Nowe Trzepowo 55 

(Aula, dworek i 

kotłownia) 

Administrowanie

,konserwacja i 

naprawy 

 24   

  

                              RAZEM: 

 

 
 

2. 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. 

 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni liczony od 

terminu składania ofert. 

 

4. Oświadczamy, iż wykonamy przedmiot zamówienia w terminie od 01.07.2020r.                            

do 30.06.2022r. 

 

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

miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

 

Data:……………                                                                                                        

Podpis:       

 

                                                                         

………..…………………………… 
                                                               (upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 

 

 


