
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi                                                  telefon:  (42) 685 43 62  lub  (42) 685 43 63 

90-012 Łódź, ul. Kilińskiego102/102a                                                                                                          fax.  (42) 632 41 30 

 

Numer sprawy: 14/2018 

                                                                                                                                Załącznik nr 1 do Zaproszenia 

FORMULARZ OFERTOWY 

                                                                                                                 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

                                                                                                                                       w Łodzi 

                                                                                                                 90-012 Łódź ul. Kilińskiego 102/102a 

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z ,,Regulaminem 

udzielania zamówień , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30 000 euro netto” na: 

Usługę monitoringu systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz  ppoż.   
w niżej wymienionych obiektach: 
1) III Wydział Pracy Środowiskowej przy ul. Będzińskiej 5, Łódź; 
2) Domu Dziennego Pobytu  przy ul. Borowej 6, Łódź; 
3) Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52, Łódź; 
4) Dzienny Dom Senior Wigor przy ul. Senatorskiej 4, Łódź. 

 
DANE WYKONAWCY: 

1) Osoba upoważniona do reprezentowania Wykonawcy i podpisująca ofertę:  

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

2) Wykonawca:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

3) Adres siedziby:………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4) Numer REGON:……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5) Numer NIP:……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6) Osoba odpowiedzialna za kontakty z Zamawiającym:……………………………………………………..………………. 

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

7) Dane teleadresowe na które należy przekazać korespondencję związaną z niniejszym 

postępowaniem: 

a. faks………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

8) Adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby)………………………………………………..………………… 

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

ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY: 

Niniejszym oferuje realizację przedmiotu zamówienia za: 

Łączną cenę ofertową brutto PLN …………………………………………………………………………………………………… 

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

podatek VAT……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Łączna cena oferty netto ……………………………………………………………………………………………………………….. 



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

Łączna cena ofertowa stanowi całkowite wynagrodzenie Wykonawcy, uwzględniająca wszelkie koszty 

związane z realizacją przedmiotu zamówienia, z tym że: 

 

Cena jednostkowa abonamentu za jeden system alarmowy (obiekt) miesięcznie- III Wydział Pracy 

Środowiskowej przy ul. Będzińskiej 5, Łódź wynosi: 

Cena netto wynosi ………………………………………… /słownie……………………………../ 
Podatek VAT (zł) ………………………………….. /słownie ……………………………………………../ 
Cena brutto wynosi.......................................... /słownie............................../     
 

Cena jednostkowa abonamentu za jeden system alarmowy (obiekt) miesięcznie- Domu Dziennego 
Pobytu  przy ul. Borowej 6, Łódź, wynosi: 

Cena netto wynosi ………………………………………… /słownie……………………………../ 
Podatek VAT (zł) ………………………………….. /słownie ……………………………………………../ 
Cena brutto wynosi.......................................... /słownie............................../     

Cena jednostkowa abonamentu za jeden system alarmowy (obiekt) miesięcznie- Dom Dziennego 

Pobytu przy ul. Rojnej 52, Łódź, wynosi: 

Cena netto wynosi ………………………………………… /słownie……………………………../ 
Podatek VAT (zł) ………………………………….. /słownie ……………………………………………../ 
Cena brutto wynosi.......................................... /słownie............................../     

Cena jednostkowa abonamentu za jeden system alarmowy (obiekt) miesięcznie- Dzienny Dom Senior 

Wigor przy ul. Senatorskiej 4, Łódź, wynosi: 

Cena netto wynosi ………………………………………… /słownie……………………………../ 
Podatek VAT (zł) ………………………………….. /słownie ……………………………………………../ 
Cena brutto wynosi.......................................... /słownie............................../    

 

OŚWIADCZENIA 

1) zamówienie zostanie zrealizowane w terminach określonych w zaproszeniu, 

2) w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty wykonania zamówienia, 

3) uważamy się za związanych niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert (włącznie     

z tym dniem), 

4) akceptujemy, iż zapłata za zrealizowanie zamówienia następować będzie częściami (na zasadach 

opisanych w istotnych warunkach umowy) w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, 

5) akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego, 

6) uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej 

oferty, 

6) zapoznałem się z warunkami umowy i zobowiązuje się w przypadku wyboru naszej oferty, do 

zawarcia umowy na warunkach określonych w zaproszeniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego.  

7) jestem : 

a. mikroprzedsiębiorstwem – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.   

b. małe przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny 

obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 

c. średnie przedsiębiorstwo – przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 

przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 

milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 



* (Należy zakreślić właściwą kategorię. Te informacje są wymagane wyłącznie do celów 

statystycznych) 

 

SPOSÓB ZGŁASZANIA REKLAMACJI 

1) faks………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2) e-mail………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3) telefon……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

osoba upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy jest: 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 

INNE INFORMACJE WYKONAWCY 

 

1) ofertę niniejszą składam na ………………… kolejno ponumerowanych stronach, 

2) wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

                                                                                                                         ………………………………………………… 

                                                                                                                         (pieczątka i podpis Wykonawcy) 

……………………………………………… 

     (miejscowość, data) 


