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Załącznik nr 1.1 do SIWZ 

OFERTA 
(FORMULARZ OFERTOWY) 

WYKONAWCA: 
 

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

Adres siedziby:............................................................................................................................................... 

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

Telefon/Fax: .................................................................................................................................................. 

Adres poczty elektronicznej (e-mail): ......................................................................................................... 

(Zamawiający wszelką korespondencję będzie przesyłał na wskazany powyżej fax i mail) 

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

 
ZAMAWIAJĄCY:  
 

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ- 
KOMISJA ŚCIGANIA ZBRODNI 
PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU  
Ul. Wołoska 7, 02-675 Warszawa 

Składamy ofertę na: 

„Dostawa mebli biurowych” 

CZĘŚĆ 1 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia  
i określonymi w SIWZ warunkami, z uwzględnieniem postanowień wzoru umowy, stanowiącego 
załącznik do SIWZ, za cenę całkowitą: ` 

………..……..……… zł brutto 

(słownie: ………………………………………………………………………………………..) 

Zgodnie z poniższą tabelą: 

Lp. Przedmiot Ilość sztuk 
Cena  

jednostkowa 
brutto (zł) 

Łączna  
wartość 

brutto (zł) 

1 Biurko (750 mm x 1600 mmx 
700 mm) 

58   

2 Biurko (750 mm x 1900 mmx 
900 mm) 

1   

3 Biurko (750 mm x 1800 mmx 
800 mm) 

6   

4 Biurko (750 mm x 900 mmx 
800 mm) 

4   
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Lp. Przedmiot Ilość sztuk 
Cena  

jednostkowa 
brutto (zł) 

Łączna  
wartość 

brutto (zł) 

5 Biurko dyrektorskie z 
dostawką 

5   

6 Kontener jezdny z piórkiem 76   

7 Szafa aktowo-ubraniowa 
dwuskrzydłowa 

23   

8 Szafa aktowa dwuskrzydłowa 41   

9 Nadstawka na szafę  57   

10 Biblioteczka z szafą 5   

11 Regał na książki 
2100mmx800mmx420mm 

18   

12 Regał na książki 
2100mmx450mmx420mm 

2   

13 Stół konferencyjny 5   

14 Stolik pomocniczy 5   

15 Biurko sekretarskie 4   

16 Fotel wypoczynkowy 8   

17 Wersalka 1   

18 Stolik okrągły 3   

RAZEM  

OŚWIADCZAMY, ŻE:  

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej 
zastrzeżeń; 

2. Skrócenie terminu realizacji o ……… dni roboczych (max 20 dni roboczych). 

3. Pozostajemy związani niniejszą ofertą przez 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin 
składania ofert; 

4. Podana powyżej cena brutto będzie obowiązywała w całym okresie trwania umowy i nie ulegnie 
zmianie; 

5. Zamierzamy / nie zamierzamy (*) powierzyć wykonanie następujących części zamówienia 
podwykonawcom: (*) niepotrzebne skreślić 
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Poz. Część zamówienia jaka zostanie powierzona podwykonawcom 

1.  

2.  

3.  

6. Akceptujemy postanowienia zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ  
i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach 
przedstawionych we wzorze umowy, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego; 

7. Wykonawca do kontaktów z Zamawiającym wyznacza:  

.……………………………......……..., tel.: ……………………………………… 

8. Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na poniższy rachunek bankowy: 

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

................................................., dnia .......................................   

…….................................................... 
          (podpis i pieczątka imienna przedstawiciela 

          Wykonawcy/Pełnomocnika) 

 

 

Podpisy i pieczątki imienne osób upełnomocnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zapisami w dokumencie stwierdzającym 
status prawny Wykonawcy (odpisie z właściwego rejestru). 

 


