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Pieczęć firmowa oferenta 

Instytut Pamięci Narodowej 

Oddział w Katowicach 

ul. Józefowska 102 

40-145 Katowice 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

do zamówienia o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 EURO 

zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz.U.2015 r. poz. 2164) 

 

 

Nazwa oferenta: 

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

Siedziba: 

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

Regon: ……………………………………………………………………………………...…..  

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

Telefon: ………………………………………  Fax : ………………………………………… 

E-mail: ………………………………………………………………………………………….. 

Nazwa banku i nr rachunku bankowego: 

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

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia: 

„Wykonanie usługi okresowej (5-letniej) kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej 

budynku Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach zlokalizowanego przy ul. 

Józefowskiej 102 w Katowicach zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., nr 290 z późn. zm.), a zwłaszcza przepisem art. 

62 ust. 1 pkt 2) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy”  



 

Cena netto za wykonanie usługi: ……………………………………………………………zł 

Cena brutto za wykonanie usługi: …………………………………………………………. zł 

Cena brutto słownie: .................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że podana wyżej cena ofertowa zawiera w sobie wszelkie koszty związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia, określonego w zaproszeniu do składania ofert oraz 

we wzorze umowy. 

Deklaruję następujące warunki realizacji zamówienia:  

1. Termin wykonania zamówienia – od dnia 5 stycznia 2017 r. do dnia 20 stycznia 2017 r. 

2. Akceptuję warunki wskazane w zaproszeniu do składania ofert oraz we wzorze umowy. 

3. Oświadczam, że wzór umowy wraz z załącznikami został przeze mnie zaakceptowany 

i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach 

określonych we wzorze, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

4. Oświadczam, że osoby wpisane na listę osób, które będą uczestniczyły w wykonaniu 

zamówienia stanowiącą Załącznik Nr 3, posiadają wszelkie wymagane przepisami prawa 

uprawnienia do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.  

5. Oświadczam, że uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty 

składania ofert.   

 
  

 

 
 

…………………………….., dnia ………………. 2016 r.         ……………………………………….. 
Miejscowość 

Podpis osoby (osób) upoważnionej do 

występowania w imieniu Wykonawcy 


