
 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

F O R M U L A R Z   O F E R T O W Y 

Składając ofertę (w przypadku podmiotów występujących wspólnie wymienić wszystkich 

wykonawców składających ofertę w przypadku podmiotu występującego samodzielnie 

wypełnić tylko pozycję nr 1)  

1 Nazwa Wykonawcy: ............................................................................................................... 

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

z siedzibą: …………………………………………………………………………............................ 

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

2 Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................... 

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

z siedzibą ………………………………………………………………………………...................… 

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

 

dla Zamawiającego, którym jest  I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami  

Integracyjnymi im. B. Limanowskiego ul. Felińskiego 15, 01-513 Warszawa w 

prowadzonym postępowaniu nr ZP/01/13 o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 

nieograniczonego Dostawę energii elektrycznej do budynków I Liceum 

Ogólnokształcącego z Oddziałami  Integracyjnymi im. B. Limanowskiego w Warszawie 

ul. Felińskiego 15 oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę 

łączną, zgodnie z formularzem cenowym stanowiącym załącznik do niniejszej oferty: 

Netto: ……………………………………. Stawka VAT ……… kwota VAT ……………………. 

Brutto:........................................ 

słownie złotych brutto: 

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

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

W cenę wliczyliśmy wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, 

o których mowa w specyfikacji. 

2. Przedmiot zamówienia zostanie przez nas zrealizowany w terminie od dnia 01.01.2014 do 

dnia 31.12.2014 roku.  

3. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy wszelkie niezbędne informacje do 

przygotowania oferty. 



4. Akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą – 30 dni. Termin ten rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 

5. Akceptujemy treść wzoru umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do jej 

podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

6. Informujemy, że niżej wymienione części zamówienia zamierzamy wykonać przy pomocy 
podwykonawców: 
……………………………………………………………………………………………………… 

(wpisać zakres prac lub „nie dotyczy”) 

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

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

7. Ofertę składamy na .......... ponumerowanych stronach w sposób ciągły, wraz 

z załącznikami które stanowią: 

 

1) ....................................................................................................................................... 
2) ....................................................................................................................................... 
3) ....................................................................................................................................... 
4) ....................................................................................................................................... 
5) ....................................................................................................................................... 
6) ....................................................................................................................................... 
7) ....................................................................................................................................... 
8) ....................................................................................................................................... 
9) ....................................................................................................................................... 
10) ....................................................................................................................................... 

 

 

......................................, dn. ..................... 

 

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

   (Imię i nazwisko oraz podpis  ) 

 


