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Załącznik nr 2.  

  Wrocław, ……………… 

…................................................ 

(pieczęć firmowa wykonawcy) 

 

FORMULARZ  OFERTOWY 

na demontaż uszkodzonych i montaż nowych opraw oświetleniowych oświetlenia awaryjnego 

wraz ze źródłem światła w budynku LO nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu 

 

Przyjmując wszystkie określone w zamówieniu ofertowym warunki składam poniższą ofertę: 

 

1. Dane dotyczące Oferenta 

 

Pełna nazwa Oferenta 

          

           

           

NIP           

REGON        

    

          

miejscowość          kod    

           

ulica           nr    

           

województwo          powiat    

           

nr telefonu          nr faksu    

           

adres www          e-mail  

 

2. Osoba uprawniona do kontaktów 

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………. 

Nr telefonu: …………………………………………………………… 

Adres e-mail: …………………………………………………………. 

 

3. Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją 

zadania i wynosi: 

 

wartość netto           VAT        wartość brutto 

 

 

w tym: 

3.1. Robocizna:  

 

wartość netto           VAT        wartość brutto 
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3.2. Materiały użyte do wykonania zamówienia:  

 

Oprawa oświetleniowa: 

1. Producent: …………………………………………………. 

2. Model: ……………………………………………………... 

3. Cena:  

Cena jednostkowa 

netto 
VAT 

Cena jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

    

4. Informacje dodatkowe: ………………………………………………………………… 

...………………………………………………………………………………………… 

 

Moduł awaryjny: 

1. Producent: …………………………………………………. 

2. Model: ……………………………………………………...  

3. Czas pracy awaryjnej: ……………………………………... 

4. Okres gwarancji: …………………………………………… 

 

Źródło światła:  

1. Producent: …………………………………………………. 

2. Model: ……………………………………………………... 

3. Skuteczność świetlna [lm]: ………………………………... 

4. Cena:  

Cena jednostkowa 

netto 
VAT 

Cena jednostkowa 

brutto 
Wartość brutto 

    

5. Informacje dodatkowe: ………………………………………………………………… 

...………………………………………………………………………………………… 

 

4. Oświadczenia 

Oświadczam, że: 

 wszelkie prace związane z demontażem i montażem zostaną wykonane w terminie do 

16.12.2016 r. i zgodnie z dołączonym i podpisanym terminarzem; 

 na wykony montaż oraz materiały w nim użyte udzielam gwarancji i rękojmi         

miesięcy; 

 zapoznałem się opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz 

przyjmuję warunki w nim zawarte; 

 gwarantuję wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu 

zamówienia; 

 w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się zawrzeć umowę 

w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego; 

 uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od momentu upływu 

terminu złożenia ofert; 

 akceptuję 14 dniowy termin płatności stosowany przez Zamawiającego.  

 

 


