
Załącznik nr.4 
.....................................                                                      
( pieczęć Wykonawcy )  
                                                                                                                 .......................... , dnia ........................ 

      
Nr sprawy : ZP/04/2012 
        

                                                                                                     Żegluga Ostródzko-Elbląska 
Sp. z o. o. 

                                                                                          Ul. Grunwaldzka 49 
                                                                                              14 – 100 Ostróda 

 
  
  

FORMULARZ  OFERTY 
 
 

Nazwa wykonawcy: …………………………………………………………………………...………………………………………… 

Adres wykonawcy: 

.....-……..... ................................................... ................................................... .......... 
        kod
  

miejscowość ulica nr 

................................................... .........................................................@................................... 

województwo e-mail 

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

nr kierunkowy telefon fax 

Osoba do kontaktu w sprawie oferty: ..………………..……………….…………….., tel. …………….…………… 
 

  
 
w nawiązaniu do ogłoszenia w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie usługi Ochrony mienia Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej w Ostródzie składamy ofertę: 
  
 

1. Oferujemy wykonanie usługi objętej postępowaniem : 
 
cena za 1 godz. netto.............................zł + VAT .................. zł. =.........................zł brutto.  
 
/słownie brutto: .................................................................................................................../.   
 

                  cena netto za jeden miesiąc……………..zł + VAT………….zł = ………………zł brutto 
 
                 /słownie brutto……………………………………………………………………………./  
           
                  cena brutto oferty ( z VAT ) za cały okres zamówienia...............................................zł. 
 
                /słownie: ......................................................................................................................złotych 



      
                 zgodnie z załączoną kalkulacją cenową. 
 
  

2.  W/w ceny są cenami stałymi i nie będą zmieniane ( negocjowane ) w okresie 
obowiązywania umowy. 

  
3.  Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia, dokonywana będzie  przelewem na 
rachunek bankowy w ............................................................................................ 
............................................,  w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury   Zamawiającemu.   

  
4.   Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z „Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia” , 
zobowiązujemy się do stosowania i ścisłego przestrzegania określonych w niej warunków i nie 
wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 
 

             5.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z terenem objętym przedmiotem zamówienia. 
 
             6.  Niniejsza oferta jest  ważna przez  30 dni . 
  

7.  Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń przedstawiony przez Zamawiającego projekt      
     umowy  i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia ostatecznej     
     umowy  w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

      
             8.    Cała nasza oferta ( wraz z załącznikami ) została złożona na ...........ponumerowanych   
                       stronach .  
  
              9.    Integralną częścią oferty są: 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

       ............................................................................................ 
 
 
 
                            
                      data  .............................................                                           ……………………………………….. 

         ( Pieczęć i podpis upoważnionego  
         przedstawiciela Wykonawcy      

 
 


