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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

OFERTA 

 

 

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

(pieczęć adresowa firmy oferenta) 

NIP ................................................ 

REGON ........................................ 

Tel./faks ........................................ 

e-mail ............................................ 

„Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna 

                                                                                   ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 

                                                                                28 - 100 Busko-Zdrój 

 

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej 

poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z 

póź. zm. ) na: ochronę fizyczną mienia przed kradzieżą, włamaniem i dewastacją w skład 

którego wchodzą  dwa obiekty w  różnych lokalizacjach: 

a) Teren Bazy Wełecz – Wełecz 178, 28-100 Busko-Zdrój, 

b) Teren Archiwum Zakładowego i Budynki Magazynowe w Zbludowicach – ul. 

Kolonia Górka, 28-100 Busko-Zdrój, 

 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia  wskazanego w SIWZ tj. za jeden miesiąc 

(kwota łączna  za ochronę dwóch obiektów w różnych lokalizacjach) : 

 

Netto:……………….......…..... zł     (słownie:.............................................................................................) 

Wartość VAT……………….zł                                                                                                                                                                                                                           

Brutto:..................................zł   (słownie:............................................................................ .....................) 

 

W przypadku rozszerzenia zakresu usług o nowe lokalizacje proponujemy świadczenie 

usługi w zakresie objętym Projektem umowy w cenie: 

…………………………….. zł netto za 1 godzinę …………… % VAT, ………………………….. zł brutto za 

1 godzinę świadczenia 

 

Na przedmiot zamówienia oferujemy …...................... dniowy termin płatności. 

 



“Uzdrowisko Busko-Zdrój” Spółka Akcyjna 
ul. Gen. F. Rzewuskiego 1 
28- 100 Busko - Zdrój 

NIP: 655-000-02-38, REGON: 000288165 
Nr konta: 43 1060 0076 0000 3200 0126 5878 

Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS 0000055824 

                                                                      Kapitał zakładowy 24 500 000 zł                                                              2 / 2 

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ. 

2. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem objętym 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia     i 

wszystkimi jej załącznikami (w tym z projektem umowy) i nie wnosimy do niej  

zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje, potrzebne do właściwego 

wykonania zamówienia. 

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany                     

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni, licząc od upływu terminu 

składania ofert. 

5. Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na parafowanie wszystkich stron oferty (w tym 

dokumentów złożonych w oryginale) przez przedstawiciela Zamawiającego. 

6. Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt 

umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się – w przypadku wybrania 

naszej oferty – do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach                 w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 

7. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 

zamówienia: wykonanie ........................................................................................................................../ 

 zamówienie wykonamy samodzielnie* 

8. Zostaliśmy poinformowani, że możemy zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp przed upływem

 terminu składania ofert wydzielić z oferty informacje stanowiące tajemnicę

 przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji                           

 i zastrzec w odniesieniu do tych informacji, aby nie były one udostępnianie innym

 uczestnikom postępowania. 

9. Integralną częścią oferty są oświadczenia i dokumenty, zgodnie z wymaganiem

 określonym  w SIWZ. 

10. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub

 art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub

 pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w

 niniejszym postępowaniu** 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

................................, dnia ............................. ................................................................................................ 
                                                                                                      Imiona, nazwiska i podpis(y) osoby lub osób uprawniony  do   
                                                                                                       reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub 
        we  właściwym upoważnieniem 

 


