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FORMULARZ OFERTY 

 

Pełna nazwa Wykonawcy 
 

Adres siedziby Wykonawcy 
 

Ulica 
 

Miejscowość, kod pocztowy 
 

Województwo 
 

Adres do korespondencji 
 

NIP 
 

REGON / KRS 
 

Nr telefonu do kontaktu 
 

Nr faksu do kontaktu 
 

Adres e-mail do kontaktu 
 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do 
kontaktowania się z Zamawiającym 

 

Wojewódzki Inspektorat 

Nadzoru Budowlanego 

ul. Zygmunta Augusta 16 

85-082 Bydgoszcz 

Odpowiadając na zapytanie ofertowe składamy ofertę na realizację przedmiotu 

zamówienia  

pn.: „Dostawa wraz z instalacją urządzeń klimatyzacyjnych w pomieszczeniach 

biurowych znajdujących się w budynku administracyjno-biurowym Wojewódzkiego 

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta”. 

 

JA/(MY) NIŻEJ PODPISANY(I): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________ 

 

działając w imieniu i na rzecz: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________ 

(nazwa, dokładny adres Wykonawcy w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i 

dokładne adresy wszystkich członków konsorcjum) 
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1. Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia zawartym w zapytaniu ofertowym:  

cena oferty wynosi ...............................zł*, w tym podatek od towarów i usług wg 

stawki ………….. %   …………................... zł  

*oferta cenowa zgodna z kol.3 tab.2, obejmująca wykonanie przedmiotu zamówienia wraz z 
kosztami przeglądów serwisowych w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru  

Tab.1 

L.p. 
Rodzaj 

jednostki  
Nazwa, model* 

Miejsce 

montażu 
Ilość sztuk 

Cena brutto 

jednostki 

1.  Zewnętrzna  
Wskazane 
podczas 
oględzin 

1  

2.  

Wewnętrzna 

 Pokój nr 410 1  

3.   Pokój nr 409 1  

4.   Pokój nr 408 1  

5.   Pokój nr 407 1  

6.   Pokój nr 406 1  

7.   Pokój nr 404 1  

8.   Pokój nr 509 1  

9.   Pokój nr 508 1  

10.   Pokój nr 507 1  

11.   Pokój nr 506 1  

12.   Pokój nr 505A 1  

13.   Pokój nr 504 1  

14.   Pokój nr 501 1  

Razem 14  

* Parametry techniczne oferowanych urządzeń wraz z ich ceną jednostkową oraz kosztami przeglądów 
gwarancyjnych i pogwarancyjnych zawarte zostały w Tab. 2 niniejszego formularza ofertowego, którą 
należy uzupełnić 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w zapytaniu 

ofertowym, uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty 

i właściwego wykonania zamówienia oraz przyjmujemy warunki określone 

w zapytaniu ofertowym. 

3. Przyjmujemy termin realizacji przedmiotu zamówienia – od podpisania umowy  

do 29 października 2021 roku. 

4. Udzielamy 36 miesięcznej gwarancji na wykonany montaż klimatyzatorów. 
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5. Producent klimatyzatora ………………………………….…………… (wpisać 

nazwę, numer katalogowy i producenta zaoferowanego urządzenia) zaleca 

w okresie gwarancji dokonywania przeglądów z częstotliwością 

………………………………………… 

6. Koszt rocznego przeglądu i konserwacji dla 1-go urządzenia wymienionego  

w wymienionego ust. 5 wynosić będzie ………… zł netto plus należny podatek 

VAT w wysokości ………… zł, co daje kwotę brutto ……………. zł. Łączny koszt 

przeglądu i konserwacji wszystkich urządzeń objętych umową  (dot. wykonania 

zamówienia) w okresie 36 miesięcznej gwarancji wynosić będzie ………… zł 

netto plus należny podatek VAT w wysokości ………… zł, co daje kwotę brutto 

……………. zł. 

7. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 jest ostateczne i nie ulega 

zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, nawet, jeśli Wykonawca nie 

przewidział w ofercie zmian cenotwórczych składników, w tym dotyczących np. 

zmiany podatku VAT.  

8. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę 

do niego zastrzeżeń.  

9. Zobowiązuję się zrealizować przedmiot zamówienia w terminie do 30 dni 

od daty podpisania umowy.  

10. Zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami zapytania 

ofertowego oraz złożoną przez siebie ofertą.  

11. Zobowiązuje się wykonywać przeglądy gwarancyjne oraz naprawy w okresie 

gwarancji z należytą starannością, przy przestrzeganiu obowiązujących 

przepisów, w tym przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 

przeciwpożarowych oraz zaleceń producentów klimatyzatorów.  

12. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część 

oferty są:  

1) .......................................................................................................................... 

2) .......................................................................................................................... 

3)   ......................................................................................................................... 

 
 
 

________________                            
_______________________________________ 
       (miejscowość, data)                   ( podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych do 

reprezentowania wykonawcy) 

Do oferty załączam/y(*)  następujące dokumenty: 

1. Aktualny certyfikat na zgodność tablic rejestracyjnych lub materiałów służących do ich produkcji 

2. Aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji 

3. Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę (jeżeli dotyczy) 
___________________________________________ 
(*) niepotrzebne skreślić 

 



Tab. 2 
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lp.  
nazwa i adres 
Wykonawcy 

oferta cenowa  
[netto oraz brutto] 

parametry techniczne oferowanych urządzeń 

jednostka zewnętrzna 
jednostka wewnętrzna  

(naścienna, 13szt.) 
1 2 3 4 5 6 7 

1.  

*oferta cenowa 
zgodna z ust. 1, 

obejmująca 
wykonanie 
przedmiotu 

zamówienia wraz  
z kosztami 
przeglądów 

serwisowych w 
okresie 36 miesięcy 
od dnia podpisania 
protokołu odbioru  

model + producent  model + producent  

typ czynnika 
chłodniczego 

 
typ czynnika 
chłodniczego 

 

moc chłodnicza [kW]  moc chłodnicza [kW]  

moc grzewcza [kW]  moc grzewcza [kW]  

poziom ciśnienia 
akustycznego [dB] 

 
średni pobór mocy 

elektrycznej  
(dla chłodzenia) [kW] 

 

waga jednostki [kg]  
poziom ciśnienia 

akustycznego (średni 
bieg) [dB] 

 

cena jednostkowa 
urządzenia  

[netto oraz brutto] 
 

cena jednostkowa 
urządzenia  

[netto oraz brutto] 
 

cena przeglądu 
gwarancyjnego [netto 

oraz brutto] 

*koszt przeglądu rocznego dla 
pojedynczego urządzenia 

cena przeglądu 
gwarancyjnego  

[netto oraz brutto] 

*koszt przeglądu rocznego dla 
pojedynczego urządzenia 

Cena przeglądu w 
okresie gwarancji (36 

miesięcy)  
[netto oraz brutto] 

*koszt przeglądu w okresie 
gwarancji dla pojedynczego 

urządzenia wg wzoru 1 

cena przeglądu 
pogwarancyjnego 

[brutto] 

*koszt przeglądu w okresie 
gwarancji dla pojedynczego 

urządzenia wg wzoru 1 

1 (13 szt. urządzeń wew. + 1 szt. urządzenia zewn.) × roczny koszt przeglądu × 3 lata = koszt przeglądu w okresie gwarancyjnym dla wszystkich urządzeń 


