
Załącznik 1 do Ogłoszenia 

Formularz ofertowy 

 

Odpowiadając na Ogłoszenie dotyczące przedmiotu zamówienia na: dostawę wraz  

z montażem, systemu monitoringu wizyjnego w części sportowo – rekreacyjnej Parku Marka 

Kotańskiego przy ul. 1. Sierpnia w Warszawie, składamy ofertę w imieniu:  

Nazwa (firma): _______________________________________________________________ 

Adres Wykonawcy:____________________________________________________________ 

Adres e-mail: ____________@_________________ Nr telefonu: ______________________ 

NIP: _________________________________REGON: _______________________________ 

Osoba do kontaktu: _______________________  

Adres e-mail: ____________@_________________ Nr telefonu: ______________________ 

 

1. ZAPROPONOWANY przez nasz przedmiot zamówienia jest zgodny z Ogłoszeniem o 

zamówieniu. Na potwierdzenie spełnienia niniejszego warunku dołączamy do oferty 

Parametry techniczne, poprzez wskazanie parametrów oraz nazw oferowanych sprzętów i 

urządzeń. Dołączamy do oferty karty katalogowe, zdjęcia, ew. opisy oferowanych 

sprzętów. 

2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Ogłoszeniem i uznajemy się za związanymi w nim 

postanowieniami i zasadami postępowania. 

3. OŚWIADCZAMY, że przedmiotowe zamówienie zrealizujemy zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w Ogłoszeniu, określonymi przez Zamawiajającego.  

4. OFERUJEMY, wykonanie całości przedmiotu zamówienia za łączną cenę brutto 

_____________________ zł (słownie złotych brutto: __________________________), na 

wartość przedmiotu zamówienia składają się: 

LP. Liczba Cena jednostkowa 

brutto 

Wartość brutto (łączna) 

Kamera zewnętrzna 15   

Rejestrator 1   

Dyski twarde 2   

Pozostałe usługi 

związane z realizacją 

umowy 

  

 

5. ZATRUDNIMY na umowę o pracę …… osób/y/ę (kryterium oceny ofert: 0 osób – 0 pkt., 1 

osoba – 2,5 pkt., 2 osoby 5 pkt.). 

6. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w zaproszeniu.  

7. AKCEPTUJEMY 21 dniowy termin płatności. 

8. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia … miesięcznej gwarancji (nie krótszej niż 36 miesięcy 

od daty protokolarnego odbioru przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia).  

9. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w zaproszeniu do 

złożenia oferty, tj. przez okres 30 dni uwzględniając, że termin składania ofert jest 

pierwszym dniem biegu terminu związania ofertą.  



10. OŚWIADCZAMY, że zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty jako 

najkorzystniejszej, do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, na podstawie Projektowanych postanowień umowy dołączonych do 

Ogłoszenia/. 

 

__________________ dnia __ - __ - 2021 roku  

___________________________________ 

        podpis 


