
 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY 

ul.Pogodnia 63/1, 15-365 Białystok,  

tel. 85 747 38 00,  tel./fax. 85 747 38 61 

bialystok.praca.gov.pl 
 

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia 

              Formularz ofertowy 

„Demontaż uszkodzonego klimatyzatora oraz dostawa i montaż nowego klimatyzatora” 

 

Do 

Powiatowego Urzędu Pracy  

15-365 Białystok  

ul Pogodna 63/12 

Nazwa i siedziba Wykonawcy 

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

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

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

Tel./fax./e-mail .................................../.................................................../................................................ 

Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 4 pkt 8 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 t.j.) oraz w 

oparciu o Regulamin planowania, ewidencjonowania i realizacji zamówień publicznych w PUP w Białymstoku 

wprowadzony Zarządzeniem Nr 6/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia  

18 lutego 2016 r., znak sprawy: OA.26.1.20.2017 zgłaszamy gotowość na wykonanie przedmiotu zamówienia, 

za cenę:  

 

RAZEM: 

Wartość netto ……………..zł.(słownie zł ……………………....…………….…………..…...) 

VAT …………….zł.(słownie zł ……………………………….….………………………..…...) 

  Wartość brutto…….……... zł.(słownie zł …..…….……………………….…..…………...) 

 

L.p. Przedmiot zamówienia Wartość netto (zł.) VAT [%] 
Wartość brutto 

(zł.) 

1. 

Demontaż uszkodzonego 

klimatyzatora i przekazanie do 

utylizacji 

   

2. 
Dostawa i montaż nowego 

klimatyzatora 
   

RAZEM  

 

Oświadczam/my, że: 

1. Posiadamy kwalifikacje niezbędne do realizacji zamówienia. 

2. Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia. 

3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu 

zamówienia. 

4. Zapoznaliśmy się ze Wzorem umowy, nie wnosimy do umowy żadnych zastrzeżeń i przyjmujemy 

warunki w niej zawarte. 

5. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 



 

6. Cena oferowana brutto obejmuje całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnia 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 

7. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

8. Zobowiązujemy się do realizacja całości przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym jak 14 dni  

od daty podpisania umowy. 

9. Akceptujemy warunki płatności określone w projekcie umowy. 

10. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na okres ………………. lat. 

11. Zobowiązujemy się do dostarczenia przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawionym w ogłoszeniu 

„opisem przedmiotu zamówienia.  

12. Osoby odpowiedzialne za realizację zamówienia: 

Lp. Nazwisko i imię Stanowisko Nr telefonu 

    

    

 

 

          

 

 

 

 

 

       (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) 

 

 

 

 

............................, dn. ........................... 2017 r 

…………………………………………………… 

(czytelny podpis imieniem i nazwiskiem lub 

pieczęć imienna i podpis upoważnionego 

przedstawiciela wykonawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


