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Załącznik nr 1 do Wymagań Ofertowych 
     

FORMULARZ OFERTOWY 
DO POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

NT: 

   „Wykonanie audytu energetycznego w JZR Sp. z o.o. ” 
Nr przetargu: 341/TPR/2020 

 
Dane Oferenta: 
 
Pełna nazwa firmy ....................................................................................................................... 
 
Adres pocztowy............................................................................................................................ 
 
Adres do korespondencji ............................................................................................................. 
 
Nr telefonu/fax.............................................................................e-mail....................................... 
 
nr NIP............................................................................................................................................ 
   
nr REGON..................................................................................................................................... 
 
nr konta………………………………………………………………………………………………… . 

(na które zamawiający dokona zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu) 
(w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne 

adresy wszystkich wykonawców) 
 

1. Składamy ofertę na wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 
zawartym w Wymaganiach Ofertowych. Jednocześnie oświadczamy, że przedmiot 
zamówienia jest zgodny z warunkami technicznymi ujętymi w załączniku nr 2 do Wymagań 
Ofertowych. 

 
2. Cena oferty wynosi ………………………… zł netto. 
 

Do ww. ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

Powyższa cena obejmuje wykonanie analizy jak i wszystkie koszty związane 
z wykonaniem ww. audytu, łącznie z kosztami podróży, delegacji, noclegów pracowników 
i zapewnienia niezbędnych urządzeń pomiarowych. 

 
3. Warunki gwarancji: 

Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu, iż przedmiot zamówienia będzie wolny od wad 

obliczeniowych i merytorycznych. Ponadto udzielamy gwarancji na 

okres:……………..miesięcy od momentu podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. 

 

*Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji 24 miesiące od momentu podpisania 
bezusterkowego protokołu odbioru. 
 

Naprawa gwarancyjna wykonana zostanie przez WYKONAWCĘ w terminie nie dłuższym 

niż …. dni od momentu jej zgłoszenia telefonicznego lub mailowego przez 

ZAMAWIAJĄCEGO. Wszystkie koszty dokonania naprawy gwarancyjnej poniesie 

WYKONAWCA. 

 

*Wymagany przez Zamawiającego termin naprawy gwarancyjnej 14 dni od momentu 
zgłoszenia telefonicznego lub mailowego przez ZAMAWIAJĄCEGO. 
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4. Zobowiązujemy się do wykonania zadania w terminie: do .......tygodni od daty podpisania 

umowy.  
 
*Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji do 21.12.2020 r. 
 

5. Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w formie ................................ 
      w kwocie w wysokości .............................. zł 
 
5. Zamówienie zrealizujemy sami/przy udziale podwykonawców*  
 

*niewłaściwe skreślić 
 
6. Akceptujemy warunki płatności, określone w Istotnych Postanowieniach Umowy, tj.: 

 

• przelew 60 dni od daty dostarczenia faktury VAT Zamawiającemu.  
 
W przypadku braku akceptacji proponowanych przez Zamawiającego warunków płatności 

Oferent załącza swoją propozycję: ………………………………………………………………… 

 
Potwierdzeniem wykonania usługi i jednocześnie podstawą wystawienia faktury VAT 
będzie bezusterkowy protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Kopia protokołu zdawczo-odbiorczego 
stanowi integralną część faktury VAT. Data wystawienia faktury VAT nie może być 
wcześniejsza od daty pisemnego potwierdzenia wykonania świadczenia.  

 
7. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki/wykonawców składających wspólną ofertę       
dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący ................................................................ 
 .................................................................................................................................................... 
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający 

wspólną ofertę.) 

8. Oferta jest ważna 90 dni od upływu terminu składania ofert. 

9. Ofertę niniejszą składamy na ......... kolejno ponumerowanych stronach. 

Załącznikami do niniejszej oferty są: 
 
1) ...........................................................; 
2) ...........................................................; 
3) ...........................................................; 
       

 
 
 
______________________________________ 

                                                                                   (imię i nazwisko) 
                                                      podpis i pieczęć uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy               


