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Załącznik nr 2 do SIWZ 
Znak: ZP/PN/14/2009/OT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NIP.........................................................................................................................................  
Regon..................................................................................................................................... 
Nr rachunku bankowego ( w celach 
rozliczeniowych).................................................................. 
............................................................................................................................................... 
Adres do korespondencji 
............................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................  
nr telefonu i faksu..................................................................................................................... 

 

FORMULARZ OFERTY 

 
Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego oznaczonego symbolem 

ZP/PN/14/2009/OT na „Wynajem, montaż i demontaż 2-ch namiotów z instalacją  
i uruchomieniem urządzeń wentylacyjnych dla potrzeb Wystawy pn. – To nasza 
historia! 50 lat europejskiej przygody” zlokalizowanej w Zespole Hali Stulecia  
we Wrocławia, w którym Zamawiającym jest: 

 
Gmina Wrocław - Urząd Miejski Wrocławia 

 
składam poniższą ofertę. 

 
1. Oferuję realizację całości przedmiotu zamówienia zgodnie z wiedzą techniczną, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz wymaganiami określonymi przez 
Pełnomocnika Zamawiającego zawartymi w SIWZ za następującą cenę ryczałtową 
ogółem**: 

brutto:............................................................................złotych 

słownie:....................................................................................złotych 

w tym wartość netto:................................................................złotych 

stawka VAT:.............................................% 

Powyższa cena ofertowa obejmuje pełny zakres zamówienia określony w dokumentacji 
przetargowej.  

2. Przedmiot zamówienia wykonam w terminie określonym przez Pełnomocnika 
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Oświadczam, że oferowane namioty spełniają warunki stawiane przez Pełnomocnika      

      Zamawiającego, w tym szczególnie: 

a) ściany boczne namiotów będą: 

−−−−    o wysokości ……………. m 

 

 

 

 

 

 

(pieczątka wykonawcy)* 
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−−−−    wykonane z płyt warstwowych odpornych obustronnie na ogień, 

−−−−    powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne ścian w kolorze białym, wolne od 
jakichkolwiek  nadruków, 

b) termoizolacyjność ścian z płyt warstwowych i pokrycia dachu wynosi dla: 

−−−−    współczynnika przenikania ciepła dla ścian wielowarstwowych – Uc ≤ 0,55 W/(m
2
K) 

lub więcej  …………………….. 

(podać ) 

−−−−    współczynnika przenikania ciepła dla pokrycia dachów – Uc ≤ 2,8 W/(m2K) 

lub więcej   …………………….. 

( podać ) 

c) podłogi wykonane zostaną z  ***………………………………co gwarantuje stabilność,     

wypoziomowanie i nośność min. 400KG/mkw, lub więcej  ………………………… 

             (podać) 

d) pokrycie dachów od strony wewnętrznej będzie w kolorze czarnym, 

e) namioty posiadają własne oświetlenie techniczne, 

f) łączniki zapewniające komunikację pomiędzy namiotami i Halą Stulecia będą ze 

ścianek i zadaszeń z materiału zastosowanego do wielowarstwowych ścian 

namiotów, a powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne będą w kolorze białym i wolne od 

jakichkolwiek nadruków,    

g) urządzenia wentylacyjne zasilane energią elektryczną będą: 

−−−−    zamontowane na zewnątrz namiotów 

−−−−    zapewniać wewnątrz namiotów wymaganą temperaturę grzania i chłodzenia. 

4. Oświadczamy, że w trakcie trwania umowy zapewniamy stały serwis namiotów  

i urządzeń wentylacyjnych na następujących warunkach: 

a) czas reakcji serwisu – do 1 godziny od zgłoszenia awarii, 

b) czas usunięcia awarii – do 12 godzin od jej zgłoszenia 

5. Gwarantuję utrzymanie oferowanej ceny ryczałtowej ogółem brutto przez okres trwania    

umowy. 

6. Akceptuję warunki płatności zgodnie z § …. wzoru umowy będącej załącznikiem Nr 3 do 

SIWZ. 

7. Wadium w kwocie …………….. zł. ( słownie: …………………………………. ) zostało  

       wniesione w dniu ……………… w formie ……………………………………. . 

8. Akceptuję bez zastrzeżeń postanowienia umowne – załącznik Nr 3 do SIWZ –  

i zobowiązuję się do zawarcia umowy na warunkach określonych w załączonym wzorze    

umowy. 

9. Oświadczam, że wykonam przedmiot zamówienia siłami własnymi/ część prac 
zamierzam powierzyć podwykonawcom***, w tym zakres prac powierzonych 
podwykonawcom to: ........................................................................................................... 

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

10.Oświadczam, że w przypadku powierzenia części prac podwykonawcom, za prace przez 
nich wykonane ponosić będę wobec Pełnomocnika Zamawiającego odpowiedzialność 
jak za prace wykonane własnymi siłami. 
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11.Integralną częścią niniejszej oferty zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia są następujące załączniki: 

 

1) .............................................................. 

2) .............................................................. 

3) .............................................................. 

4) .............................................................. 

5) .............................................................. 

 
 
 
*  W przypadku składania oferty przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie 

zamówienia, należy wpisać wszystkie ww. podmioty i wszystkie dotyczące ich dane. 
**   Wszystkie ceny proszę podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
***  Wpisać właściwą informację.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

miejscowość i data 
 

 
 
 
 
 

podpis i pieczątka imienna osoby 
upoważnionej 


