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Numer sprawy: DGA/13/08 

Załącznik nr. 1 do SIWZ 
 
 
……………………………….. 

(pieczęć firmowa wykonawcy) 

 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
Dane dotyczące zamawiającego 
 
INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI 
Państwowy Instytut Badawczy 
UL. SZACHOWA 1  
04-894 WARSZAWA 
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa (Firma) Wykonawcy..................................................................................................... 
 
Adres siedziby......................................................................................................................... 
 
Adres do korespondencji……………………………………………………………………………. 
 
Nr telefonu -........................................................; nr faxu ………………………………………. 
 
Adres strony internetowej……………………………………………………………………………. 
 
E-mail:……………………………………………………………………………………. 
 
nr NIP...................................................................................................................... 
 
nr REGON............................................................................................................... 
 
Zobowiązania wykonawcy 
 
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na: wyłonienie Wykonawcy w zakresie 
zakupu i dostawy oporników i czujnika mocy dla Centralnej Izby Pomiarów Telekomunikacyjnych 
Instytutu Łączności Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie.  
 

oferujemy realizację przedmiotu zamówienia: 
 
Zadanie 1 – opornik dekadowy od 1mΩ do 1kΩ  - 1 szt 
 
cena netto...........................................................................................................zł  
 
(słownie:…………………………………………………………………………………), 
 
plus podatek VAT w wysokości…………………..%, 
 
co daje cenę brutto ............................................................................................zł 
 
(słownie: ...............................................................................................................) 
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Zadanie 2 – opornik dekadowy od 10Ω do 10MΩ – 1 szt 
 
cena netto...........................................................................................................zł  
 
(słownie:…………………………………………………………………………………), 
 
plus podatek VAT w wysokości…………………..%, 
 
co daje cenę brutto ............................................................................................zł 
 
(słownie: ...............................................................................................................) 
 
Zadanie 3 – opornik wzorcowy 100µΩ – 1 szt 
 
cena netto...........................................................................................................zł  
 
(słownie:…………………………………………………………………………………), 
 
plus podatek VAT w wysokości…………………..%, 
 
co daje cenę brutto ............................................................................................zł 
 
(słownie: ...............................................................................................................) 
 
Zadanie 4 – opornik wzorcowy 10µΩ  – 1 szt 
  
 
cena netto...........................................................................................................zł  
 
(słownie:…………………………………………………………………………………), 
 
plus podatek VAT w wysokości…………………..%, 
 
co daje cenę brutto ............................................................................................zł 
 
(słownie: ...............................................................................................................) 
 
Zadanie 5 – czujnik mocy  – 1 szt 
  
 
cena netto...........................................................................................................zł  
 
(słownie:…………………………………………………………………………………), 
 
plus podatek VAT w wysokości…………………..%, 
 
co daje cenę brutto ............................................................................................zł 
 
(słownie: ...............................................................................................................) 
 
 

1. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały ujęte wszelkie koszty, jakie zostaną poniesione przy re-
alizacji przedmiotu zamówienia w tym również koszty transportu. 

2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, tj. 30 dni od daty jej otwarcia. 

3. Oświadczamy, iż oferujemy termin realizacji zamówienia: 

• Zadanie 1 – do 7 tygodni, 

• Zadanie 2 – do 7 tygodni, 

• Zadanie 3 – do 7 tygodni, 
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• Zadanie 4 – do 7 tygodni, 

• Zadanie 5 – do 12 tygodni. 
licząc od dnia udzielenia zamówienia, tj. podpisania umowy. 

4. Oświadczamy zgodnie z art.44 ustawy PZP, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu okre-
ślone w SIWZ oraz że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i uzna-
jemy się za związanych określonymi w niej warunkami i zasadami postępowania, okresem gwa-
rancji. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy (wzorem umowy) i zo-
bowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych tam wa-
runkach. 

6. Oferta liczy ......................kolejno ponumerowanych stron. 
 
 

7. Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego stanowiącymi integralną część oferty są: 
 

1) Opis przedmiotu zamówienia, 

2) Oświadczenie wykonawcy, 

3) Zaakceptowany wzór umowy, 

4) Warunki gwarancyjne i serwisowe, 

5) ………………………………… 
 
 
Miejscowość………………………dnia ……………….2008r 
 
 
 
 
 

………………………………………………….. 
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu wykonawcy) 

 


