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Załącznik nr 1 

....................................................   ….................... dnia, ..............................  

(wykonawca) 

Śląski Oddział Straży Granicznej  
ul. Dąbrowskiego 2 
47–400 Racibórz  

OFERTA 

Niniejszym oferujemy wykonanie Przedmiotu zamówienia polegającego na przeprowadzaniu 
przeglądów oraz konserwacji urządzeń wentylacyjnych znajdujących się w budynku na terenie 
Komendy Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu przy ul. Dąbrowskiego 2 oraz w budynku 
na terenie Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 164. 

 
 

Cena netto: ………………………………… zł 
(Słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………….. złotych ……/100) 
 
 
Cena brutto: ………………………………… zł 
(Słownie:………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….………………………………………………………………………………………….. złotych ……/100) 
 
 
Osoba odpowiedzialna za realizację Przedmiotu zamówienia ……………………………………………….……………… 
tel. …………..……………………. 
 
 
Oświadczam, że: 

1. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty związane 
z wykonaniem Przedmiotu zamówienia, w tym dojazd oraz koszty związane ze sporządzeniem 
protokołów przeglądu i konserwacji. 

2. Posiadam niezbędny potencjał techniczny do wykonania zamówienia. 
3. Dysponuję osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi niezbędną wiedzę, 

doświadczenie oraz wymagane uprawnienia do wykonania zamówienia. 
4. Posiadam uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
5. Uzyskałem wszystkie niezbędne informacje do sporządzenia oferty. 
6. Zapoznałem się z opisem Przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do jego treści zastrzeżeń oraz 

przyjmuję warunki w nim zawarte. 
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7. Zapoznałem się z treścią instrukcji obsługi i serwisu urządzeń i są mi znane zalecenia 
producenta urządzeń w zakresie ich przeglądu i konserwacji. 

8. W przypadku przyznania mi zamówienia, zobowiązuję się do podpisania umowy w miejscu 
i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

Do oferty załączam: 

1. Certyfikat dla przedsiębiorców; 

2. Uzupełniony załącznik nr 2 do Projektu umowy; 

3. Uzupełniony załącznik nr 3 do Projektu umowy; 

4. Uzupełniony załącznik nr 4 do Projektu umowy.; 

5. ……………………………………………………..; 

6. ……………………………………………………..; 

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

/data, podpis/ 
 
 
 


