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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

  
FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

 
 
 
 
_________________________ 
Nazwa i adres Wykonawcy 

(pieczątka)  

SZKOŁA POLICJI W KATOWICACH  

UL. GEN. Z. W. JANKEGO 276 

40-684 KATOWICE 

 
 
 
1. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawy energii 

elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych 
Szkoły Policji w Katowicach, Szkoły Policji w Słupsku, Szkoły Policji w Pile 
i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, niniejszym składamy ofertę 
w przedmiotowym postępowaniu w imieniu firmy: 
 
Nazwa:  ______________________________________________________________________________________  

Adres do korespondencji:  

ul.  ____________________________________________________________________________________________  

kod pocztowy:  ______________________________________________________________________________  

miejscowość:  _______________________________________________________________________________  

telefon/fax:  _________________________________________________________________________________  

e-mail:  _______________________________________________________________________________________  

 
2. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia spełniającego wszystkie wymagania 

Zamawiającego określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), 
zgodnie z wypełnionym i załączonym Formularzem cenowym. 

 
3. Planowany termin realizacji przedmiotu zamówienia od dnia 1 lipca 2017 r. 

do dnia 30 czerwca 2019 r.  
 

4. Płatności za dostarczony przedmiot zamówienia dokonywane będą każdorazowo, 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty 
otrzymania faktury przez każdego z Odbiorców końcowych. 

 
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ i zobowiązujemy się do stosowania  

i ścisłego przestrzegania warunków w niej określonych. 
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6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. na okres 60 dni od upływu 
terminu składania ofert. 
 

7. Oświadczamy, że zapisy zawarte w istotnych postanowieniach umowy, zostały 
przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty 
do zawarcia umowy na wymienionych warunkach, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego. Jednocześnie zobowiązujemy się 
do dostarczenia Formularza cenowego.  

 
8. Wadium zostało wniesione w formie - ___________________________________________________ 
 
9. Nazwa i numer podstawowego konta bankowego, na które mają być dokonywane 

zwroty wadium  
nr konta  _____________________________________________________________________________________  
 

10. NIP _____________________________________REGON  ____________________________________________  
 
11. Wartość oferty wynosi: 
 

1) Wartość oferty netto:   ________________________________________ złotych 

słownie:  _______________________________________________________  

2) Wartość oferty brutto:   ______________________________________ złotych 

słownie:   ______________________________________________________  

 
  
 
 
_______________________ dn. _________________ 
       (miejscowość) 
 
 

____________________________________ 
(podpis i pieczęć upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy) 

 
 

 
 
 


