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Załącznik nr 1 do IWZ 

…………………………….…. 
        nazwa i adres Wykonawcy  

 

…………………………….…. 
                     e-mail 

 

…………………………….…. 
                     tel./fax 

Agencja Mienia Wojskowego 

Oddział Regionalny w Krakowie 

ul. Montelupich 3 

31-155 Kraków 

 

 

FORMULARZ  OFERTY 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia „Montaż samozamykaczy drzwi w budynkach 

internatów” zgodnie z Istotnymi Warunkami Zamówienia: 

Część 1 zamówienia - Gliwice, ul. Zawiszy Czarnego 5* 

za cenę netto: ………………...................................................................................... PLN,  

(słownie złotych: ……..………..…………....….................................................................), 

podatek VAT ..........%, tj.:……................................................................................... PLN, 

za cenę brutto: …………………………….………………...……………...……… PLN, 

(słownie złotych: ..………………….…............………………..…………………..……..). 

W przypadku rozbieżności w cenie netto wpisanej słownie i liczbowo przyjmuje się cenę netto wpisaną 

słownie. 

2. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie …..…... dni od dnia podpisania 

umowy. (minimum 28 dni – maksimum 56 dni) 

3. Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji ……. lat(a) od daty 

odbioru końcowego. (minimum 2 lata – maksimum 5 lat) 

Część 2 zamówienia - Lubliniec, ul. Klonowa 6* 

za cenę netto: ………………...................................................................................... PLN,  

(słownie złotych: ……..………..…………....….................................................................), 

podatek VAT ..........%, tj.:……................................................................................... PLN, 

za cenę brutto: …………………………….………………...……………...……… PLN, 

(słownie złotych: ..………………….…............………………..…………………..……..). 

W przypadku rozbieżności w cenie netto wpisanej słownie i liczbowo przyjmuje się cenę netto wpisaną 

słownie. 
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4. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie …..…... dni od dnia podpisania 

umowy. (minimum 28 dni – maksimum 56 dni) 

5. Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji ……. lat(a) od daty 

odbioru końcowego. (minimum 2 lata – maksimum 5 lat) 

Część 3 zamówienia - Kraków, ul. Księży Pijarów 3* 

za cenę netto: ………………...................................................................................... PLN,  

(słownie złotych: ……..………..…………....….................................................................), 

podatek VAT ..........%, tj.:……................................................................................... PLN, 

za cenę brutto: …………………………….………………...……………...……… PLN, 

(słownie złotych: ..………………….…............………………..…………………..……..). 

W przypadku rozbieżności w cenie netto wpisanej słownie i liczbowo przyjmuje się cenę netto wpisaną 

słownie. 

6. Oświadczamy, że zamówienie wykonamy w terminie …..…... dni od dnia podpisania 

umowy. (minimum 28 dni – maksimum 56 dni) 

7. Oświadczamy, że na przedmiot zamówienia udzielamy gwarancji ……. lat(a) od daty 

odbioru końcowego. (minimum 2 lata – maksimum 5 lat) 

 

8. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 20 dni. 

9. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia zawarte w IWZ oraz w projekcie umowy. 

10. Załącznikami do składanej przez nas oferty są: 

1) Formularze cenowe; 

2) ………………………………………; 

3) ………………………………………. 

 

………………………………………. 

(data, podpis i pieczęć Wykonawcy) 

 


