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       Załącznik Nr 1 do SIWZ 

 
FORMULARZ  OFERTOWY 

 
………………………………….. 
pieczęć dostawcy i nr tel./faksu 
 
      Zamawiający : Powiat Grodziski 

ul. Kościuszki 30 
05-825 Grodzisk Maz. 

 
Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu  nieograniczonym na ”  Remont pomieszczeń w budynku 
przy ulicy Daleka 11A na siedzibę Starostwa Powiatu Grodziskiego” – dostawa i montaż klimaty-
zatorów na III i II piętrze  budynku + montaż systemu klimatyzacji w korytarzu Wydziału Komu-
nikacji na parterze  oznaczenie sprawy  ZP.272.1.6.2020   
 Nazwa Wykonawcy:         ……………………………………………………………………… 
Adres …………………………………………………………………………………………… 
………………………………………. województwo …………………………………………. 
Adres korespondencyjny ………………………………………………………………………. 
………………………………………. województwo …………………………………………. 
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) ………………………………………………………… 
Regon …………………………………………………………………………………………... 
Nr konta bankowego ……………………………………………………w Banku 
………………………..................................................................................................... 
Nr tel./faksu ……………………………………………………………………………………... 
Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku przy ulicy Dalekiej 11a w Grodzisku Mazowieckim. 
OPIS Ilość komple-

tów w  
pokojach + jed-
nostki  
zewnętrzne 

Cena  
Jedn. 
netto zł. 

Łączna 
cena  
netto zł. 

Podatek 
VAT  23% 
w zł. 

Łączna cena 
brutto zł. 

 1 2 3 (1 x 2) 4 5 (3 + 4) 
I. Klimatyzatory  
   ścienne dostawa  
   i montaż  

- 
 

- - - - 

Typ split o mocy 
chłodniczej min. 
3,5 kW 
montaż  

 
39 
 

39 

    

 Typ split o mocy 
chłodniczej min. 
5,2 kW  
serwerownia 
montaż 

 
 
2 
2 

    

 Typ split o mocy 
chłodniczej min. 
5,3 kW pokój Sta-
rosty 
montaż 

 
 1 
 
 
1 

    

II. Klimatyzatory 
     sufitowe  
     dostawa   

  - - - - - 

Typ split o mocy 
chłodniczej min. 

 
2 

    



 - 2 -
5,3 kW Sala konfe-
rencyjna podsufi-
towy 
montaż 

 
 
 
2 

Typ split o mocy 
chłodniczej min. 
5,3 kW sufitowe 
korytarz Wydziału 
Komunikacji do 
drzwi ppoż. 
montaż 

 
 
3     
 
 
 
3 

    

III.  Podnośnik do 
montażu jednostek 
zewnętrznych III 
+II piętro 
( 20 + 2+1+19+2) 
= 44 szt. 

 
 
 
 

44    

 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

IV. Przeglądy i 
konserwacja urzą-
dzeń w okresie 
gwarancji ( dwa 
razy do roku) 
przez 1 rok  

 
 
 
 
 

47*2 

    

 
OGÓŁEM: 
 

 
- 

 
- 

   

 
 
1. Oferujemy wykonanie dostawy i montażu klimatyzatorów na III i II piętrze + korytarz w Wydziale  
    Komunikacji w budynku przy ulicy Dalekiej 11a w Grodzisku Mazowieckim zgodnie   
    z  założeniami określonymi w SIWZ, za wartość:  
    netto w kwocie …………… złotych plus 23 % VAT, w kwocie ……………zł., czyli cena  
    ofertowa brutto wynosi : ……………………………. Zł 
    (słownie:……………………………………………………………………………….. zł). 
   2. Oświadczamy, że: 

 w czasie trwania umowy tablice dostarczać będziemy w rodzajach, ilościach podanych 
przez Zamawiającego, 

 czy Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą? (Właściwe zakreślić)□ TAK, 
 □ NIE, 

 wnieśliśmy wadium zgodnie z warunkami podanymi w SIWZ, 
 akceptuję(my) bez zastrzeżeń projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ, 
 zobowiązujemy się do dokonania dostawy i montażu klimatyzatorów w terminie uzgod-

nionym z Zamawiającym, 
 

 na montaż klimatyzatorów udzielamy ............... lat gwarancji (od daty  
końcowego odbioru prac), 

 w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania i dostawy przedmiotu 
zamówienia związanego z wykonaniem klimatyzacji w budynku przy ulicy Dalekiej 11a 
w Grodzisku Mazowieckim, 

 uzyskaliśmy wszystkie informacje pozwalające na sporządzenie oferty oraz wykonanie 
zamówienia, 

 zapoznaliśmy się z SIWZ i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami po-
stępowania. 

  



 - 3 -
 
3. Dostawę objętą zamówieniem zamierzamy wykonać:          
            - siłami własnymi* 

- n/w prace zamierzamy zlecić nast. podwykonawcom* ( niepotrzebne skreślić) 
 
............................................. podwykonawca ..................................................... 
(zakres prac)       (nazwa firmy) 
 
 
4. Termin płatności za dostawę i montaż klimatyzatorów wynosi  …..  dni od 
    daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
5. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach zgodnych z załączonym  
    projektem umowy. 
6. Integralną częścią oferty są wszystkie załączniki do oferty wymagane w specyfikacji jako  
    niezbędne. 
7. Oświadczam, że uważam się związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia 
    wskazanego na otwarcie ofert. 
8. Koszt przeglądu i czyszczenia klimatyzacji ( dwa razy w roku) wynosi po zakończenie rocznego 
   okresu ujętego w dziale IV Tabeli wynosi ………… zł. za 1 przeglad. 
 
      

Miejsce i data ……………………………… 
 
     Podpisano …………………………………………. 
       (upełnomocniony przedstawiciel) 
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