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…………………………………… 

  Wykonawca 

 …………………………………. 

                                                                                                 miejscowość, data 

 

                                                   FORMULARZ OFERTY 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie  

                  art. 275 pkt 1 ustawy Pzp pn.: „Konserwacja, naprawy i usuwanie awarii                     

                  urządzeń transportu bliskiego tj. dźwigów (osobowych i towarowych) oraz   

                  urządzeń dźwignicowych w Teatrze Narodowym w Warszawie”. 

 

 

Wykonawca: 

Nazwa firmy:………………………………………………………………………………… 

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

Adres firmy:………………………………………………………………………………… 

Numer telefonu:……………………………... 

Adres e-mail:………………………………… 

Rodzaj Wykonawcy (niewłaściwe skreślić): mikroprzedsiębiorstwo / małe przedsiębiorstwo / 

średnie przedsiębiorstwo
1
 / jednoosobowa działalność gospodarcza/ osoba fizyczna 

nieprowadząca działalności gospodarczej
2
 / inny rodzaj. 

 

 

1. Przystępując do udziału w przedmiotowym postępowaniu, oferujemy realizację 

przedmiotu zamówienia o którym mowa w pkt 3 SWZ za cenę miesięczną:  

netto …………………. pln  

podatek VAT ( 23 %) ................................... pln  

brutto………………………. pln  

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

 

 

 

                                                 
1
 Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) NR 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje 

pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – Załącznik I, art. 1, art. 2. 
2
 Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U.2020.1740 ze zm.) art. 43

1
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2. Cena oferty za cały okres wykonywania usługi (24 miesiące), wynosi:  

cena netto za 1 miesiąc ………………………. PLN + podatek VAT 

………………PLN  

= ………………… brutto PLN x 24 miesiące = ………………………… brutto PLN.   

 

3. Oświadczamy, że czas reakcji  I  naszego serwisu na przystąpienie do usunięcia awarii 

w dźwigach wynosi ……..…… minut, od momentu otrzymania wiadomości o awarii.  

Czas reakcji I – określony w minutach, tj. przystąpienie do usunięcia awarii w dźwigach 

od chwili jej zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, by  przystąpienie  

do usuwania awarii, gdy w kabinie przebywają ludzie wynosiło maksymalnie  

do 30 minut od momentu otrzymania wiadomości o awarii. 

 

4. Oświadczamy, że czas reakcji II naszego serwisu na przystąpienie do usunięcia awarii  

w dźwigach wynosi ……..…… minut, od momentu otrzymania wiadomości o awarii.  

Czas reakcji  II – określony w minutach, tj. przystąpienie do usunięcia awarii  

w dźwigach od chwili jej zgłoszenia przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga,  

by  przystąpienie do usuwania awarii, gdy w kabinie nie przebywają ludzie wynosiło 

maksymalnie do 60 minut od momentu otrzymania wiadomości o awarii. 

 

5. Oświadczamy, że zobowiązujemy się do zawarcia Umowy uwzględniającej postanowienia 

sformułowane w SWZ. 

  

 

 

 

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

                                                                                         pieczęć i podpis Wykonawcy 


