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Załącznik nr 1 
 
 

FORMULARZ OFERTOWY  
 

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert w trybie przetargu ograniczonego na usługę 
opracowania operatu przeciwpożarowego dla Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A.  
w Dęblinie, niniejszym przedkładam/y niniejszą ofertę.  
 
I. DANE DOTYCZĄCE WYKONAWCY 

 

Wykonawca: .............................................................................................................................................               

Siedziba/adres:.......................................................................................................................................... 

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

Nr telefonu: ...............................................................................................................................................       

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

Nr NIP: ..................................................................       Nr REGON: ......................................................... 

Nr KRS (jeśli dotyczy) oraz właściwy sąd rejestrowy: ................................................................. 

 
W przypadku wyboru niniejszej oferty jako najkorzystniejszej, osobą upoważnioną do podpisania 
umowy w imieniu Wykonawcy jest: 
 
................................................................................................................................................................... 

Osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest:  
 
………………………………………………………………………………………...…………………………....,  
 
nr tel. ……………………………….……………………., e-mail: ……………………………………………… 
 
II. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 
Przedmiotem zamówienia jest: 
Opracowanie operatu przeciwpożarowego dla Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. w Dęblinie 
zawierającego warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji wytwarzania odpadów oraz miejsc 
magazynowania i składowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpiecznych 
zlokalizowanych w Wojskowych Zakładach Inżynieryjnych S.A. w Dęblinie (adres: ul. 15 Pułku 
Piechoty „Wilków” 3, 08-530 Dęblin) oraz jego uzgodnienie z Komendantem Delegatury Wojskowej 
Ochrony Przeciwpożarowej w Lublinie. 
 
Operat musi spełniać wszelkie wymogi wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 
w tym w szczególności wymogi Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach i Ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 
 
W celu opracowania operatu przeciwpożarowego Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego  
o wgląd do dokumentacji koniecznej do sporządzenia przedmiotowego operatu. 
Operat przeciwpożarowy należy wykonać w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i w 1 egzemplarzu 
na nośniku elektronicznym, najpóźniej w terminie do dnia 22. 05.2020 r. 
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III. CENA I INNE KRYTERIA 
 
Po zapoznaniu się z opisem przedmiotu zamówienia, oferujemy wykonanie zamówienia  
po następującej cenie:   
 
Cena netto …………………………….PLN 
 
(słownie:…………………………………………………………………………………………………………). 
 
VAT……………..%………………………...PLN 
 

Cena brutto ………………………..…. PLN 

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

Czas realizacji zamówienia: …………………………. 
 
Ilość wykonanych operatów przeciwpożarowych (w okresie ostatnich 3 lat): …………….. 
 
Oświadczam, że zaoferowana cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający  
w przypadku wyboru niniejszej oferty, w tym także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich 
praw majątkowych do Operatu przeciwpożarowego.   
 
W okresie obowiązywania umowy, podana w ofercie cena brutto nie będzie podlegać zmianom. 
 
IV. OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE TREŚCI ZAPYTANIA 
 
Oświadczam, działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy/działając w imieniu własnym* (niepotrzebne 
skreślić),że: 

 
1) Wykonawca akceptuje w całości zasady, na których prowadzony jest przetarg ograniczony, treść 

niniejszego formularza ofertowego oraz wzór Umowy, stanowiący Załącznik nr 3 do 
Zaproszenia do składania ofert. 

2) Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie zgodnie z formularzem ofertowym oraz 
treścią Umowy. 

3) Wykonawca spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w Zaproszeniu do 
składania ofert, posiada wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania 
czynności stanowiących przedmiot zamówienia i zobowiązuje się, że na żądanie 
Zamawiającego, przedstawi dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w 
postępowaniu. 

 
Oświadczam, iż zapoznałem/zapoznałam się z informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych 
osobowych przez Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w związku z prowadzeniem postępowania o 
udzielenie zamówienia (zał. nr 2 do zapytania ofertowego). 
 
 
 
………….………, ……….. 
 
 

…………………………...…………………………… 
(podpis i pieczęć przedstawiciela/(li) Wykonawcy) 

 
 
Załączniki do formularza ofertowego: 
……………………………………….. 
……………………………………….. 
…
…
…
…
…
…
…
…
…


