
 

 

   Załącznik nr 2  
Znak sprawy: Przetarg 8/Ochrona KSOP/2017            

 
............................................................. 

(pieczęć Wykonawcy) 
Dane kontaktowe Wykonawcy:  

Nr telefonu Wykonawcy …………………………… 

Nr faksu Wykonawcy ……………………………… 

Adres e-mail ……………………………………….. 

NIP Wykonawcy ……………….….……………….. 

Regon Wykonawcy …………..….…………………. 

                         FORMULARZ OFERTY 

ubiegając się o uzyskanie zamówienia publicznego na wykonywanie usługi w zakresie ochrony  

Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych znajdującego się w Różanie, w trybie 

zamówienia na usługi społeczne, odpowiadając na zaproszenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwo Państwowe,  ul. Andrzeja Sołtana 7, 05-400 Otwock – Świerk 

My, niżej podpisani: 

............................................................................................................................... 

działając w imieniu i na rzecz: 

................................................................................................................................ 

w odpowiedzi na ogłoszenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych  

na wykonywanie usługi w zakresie ochrony  Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych 

znajdującego się w Różanie, odpadów oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na poniższych warunkach w zakresie: 

OGÓLNA CENA BRUTTO wraz z podatkiem VAT (za cały okres realizacji umowy: 24 m-ce w okresie 

16.01.2018 r. – 16.01.2020 r.) 

........................................................................... zł 

Słownie: .............................................................. zł 

CENA BRUTTO wraz z podatkiem VAT (za miesięczny koszt usługi  ochrony KSOP Różan)  

........................................................................... zł 

 



 

 

Słownie: .............................................................. zł 

 

..........................., dnia .....................  
(podpis i pieczęć upoważnionego 

Przedstawiciela Wykonawcy) 

 
Uwaga !  
W przypadku braku wypełnienie (i niezłożenia podpisu) przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie 
ofertę jako niezgodną z ogłoszeniem o zamówieniu i odrzuci ofertę.  
 
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z udostępnionym przez zamawiającego ogłoszeniem oraz opisem 

przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. 

Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu składania 

ofert. 

W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w 

we wzorze umowy (załącznik nr 7 do ogłoszenia) oraz w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego.  

  

       ..........................., dnia .....................  
          (podpis i pieczęć upoważnionego 

 Przedstawiciela Wykonawcy)  

 
Do oferty załączamy następujące dokumenty: 

1. ……………………………………………………………….………………… 

2. ……………………………………………………….…………….…………… 

3. …………………………………………………………………..……………… 

4. ………………………………………………………………………………..… 
5. ……………………………………………………………………..…………… 

                     
 
     

           ..........................., dnia .....................  
         (podpis i pieczęć upoważnionego 

     Przedstawiciela Wykonawcy) 


