
Załącznik nr 2 do IWZ 

FORMULARZ  OFERTY 

 

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: 

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

Adres*: .................................................................................. 

TEL.* .........…………................………………………………………………. 

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

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

E-MAIL, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję .................................................. 

* w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy 

 

Nowy Teatr 

ul. Madalińskiego 10/16 

02-513 Warszawa 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na realizację następującej usługi:  

„usługa całodobowej ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości położonej w Warszawie 

przy ul. Madalińskiego 10/16 dla Nowego Teatru w Warszawie oraz ochrony wydarzeń 

organizowanych przez Nowy Teatr.” 

 

Oświadczam(y), że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w ogłoszeniu o 

zamówieniu (Istotnych Warunkach Zamówienia). 

Oświadczamy, iż poniżsi wykonawcy, na których zasoby powołujmy się na zasadach 

określonych w ogłoszeniu o zamówieniu (Istotnych Warunkach Zamówienia), będą 

podwykonawcami: 

 

1) ………………………………… - następujących część zamówienia …… 

2) ………………………………… - następujących część zamówienia …… 

3) ………………………………… - następujących część zamówienia ……* 

 

* wypełnić, jeżeli dotyczy; należy podać firmę podwykonawcy i określić część zamówienia, 

której wykonanie zostanie powierzone danemu podwykonawcy  

Oświadczamy, iż poniżsi wykonawcy, na których zasoby nie powołujmy się w niniejszym 

postępowaniu, będą podwykonawcami: 

1) ………………………………… - następujących części zamówienia: .... 

2) ………………………………… - następujących części zamówienia: .... 

3) ………………………………… - następujących części zamówienia: ....* 

 

* wypełnić, jeżeli dotyczy; należy podać firmę podwykonawcy i określić część zamówienia, 

której wykonanie zostanie powierzone danemu podwykonawcy  



1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie 

określonym w ogłoszeniu o zamówieniu (Istotnych Warunkach Zamówienia), zgodnie 

z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy: 

Cena za jedną godzinę pracy wykonaną przez jednego pracownika: 

 

brutto: …………………….  zł  (słownie zł: …………………………………),  

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

 w tym podatek VAT ............ zł  (słownie zł: ...................................................). 

Dysponujemy …  osobami  do realizacji zamówienia, spełniającymi wymagania 

Zamawiającego.  

Oferujemy termin płatności faktur: … dni od dnia doręczenia faktury  

Zamawiającemu. 

2. Oświadczam(y), że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi 

Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. 

3. Zobowiązuję(my) się realizować zamówienie zgodnie z terminami przewidzianymi  

w IWZ i w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 5 do Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

4. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się ze Istotnymi Warunkami Zamówienia 

otrzymanymi od Zamawiającego i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń.  

5. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w 

projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 5 do Istotnych Warunków Zamówienia. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z siedzibą Nowego Teatru i uzyskaliśmy wszelkie 

informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 

7. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 45 dni od dnia 

upływu terminu składania ofert. 

8. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od …… do ….. informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

9. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami projektu umowy, który stanowi 

Załącznik nr 5 do Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w 

przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy wg wskazanego projektu, na 

warunkach określonych w Istotnych Warunkach Zamówienia, w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

10. Ofertę niniejszą składamy na ….. kolejno ponumerowanych stronach. 

11. Wraz z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:  

 

1) oświadczenie 

2) …………………… 

3) …………………… 

 

………………. dnia ……… ………. ……………. 

……………………………………………..                                                
(podpis i imienna pieczęć upoważnionego                               

przedstawiciela Wykonawcy) 


