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FORMULARZ  OFERTOWY 
 

ZAMAWIAJĄCY: 
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie 
ul. Ratuszowa 1/3 
03-461 Warszawa 

 
WYKONAWCA: 
UWAGA: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (np. konsorcjum, spółka cywilna)  
wskazać wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

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

(pełna nazwa/firma) 

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

(w zależności od podmiotu: numer NIP/PESEL, numer KRS/CEiDG) 

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

(adres pocztowy siedziby: ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość) 

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

(województwo) 

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

(nr telefonu, nr faksu, e-mail) 

 
adres do korespondencji (jeżeli inny niż adres siedziby): 

 
……………………………………............................................................................................................................................... 
reprezentowany przez: 

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

(imię i nazwisko) 

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

(stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów oraz dane teleadresowe, na które należy przekazywać 
korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem: 

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

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

(imię i nazwisko, adres e-mail, nr faksu) 
 

 
 
 
 
 
 



Znak: NT-232/7/4/2018    Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego 

Strona 2 z 2 

 

 

1. W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na wykonywanie obsługi konserwacyjnej i serwisowej 
central klimatyzacyjnych i klimatyzatorów oraz instalacji wody lodowej zainstalowanych w budynkach: 
Herpetarium, Ptaszarni, Nosorożców, Słoniarni, Bezkręgowców, Żyrafiarni i Zwierząt Laboratoryjnych, 
Pawilonie dla Małp Człekokształtnych, Hipopotamiarni, Akwarium, Paludarium, starej Małpiarni, 
Azylu dla Ptaków i Azylu dla Gadów „Cites” na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Warszawie 
 – znak: NT-232/7/4/2018. 
 

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę:  
 

netto: …………….. zł (słownie złotych: …….……………………………………………………………………………………..……………….) 
 

VAT: ……………….zł (słownie złotych: …..….………………………………………………………………………………………………………) 
 

brutto: ……………. zł (słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………….……..…)  
 

zgodnie z wypełnionym Formularzem cenowym, załączonym do oferty. 

 

2. Zobowiązania Wykonawcy: 
2.1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń 

oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 

2.2. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia 

i realizacji przyszłej umowy. 

2.3. Oświadczam, że uważam się za związanym niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert 

(włącznie z tym dniem). 

2.4. Akceptuję dokonywanie płatności przelewem, w terminie 21 dni od daty doręczenia do Miejskiego 

Ogrodu Zoologicznego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

2.5. Oświadczam, że posiadam wszelkie wymagane prawem, aktualne zezwolenia i decyzje na prowadzenie 

działalności stanowiącej przedmiot zamówienia (m.in. na transport odpadów) i zobowiązujemy się 

do ich posiadania przez cały okres obowiązywania umowy oraz okazywania ich niezwłocznie 

na każde żądanie Zamawiającego. 

2.6. Oświadczam, że odpady do termicznego unieszkodliwiania przekazywane będą podmiotowi, 
który posiada wszelkie wymagane obowiązującymi przepisami decyzje i zezwolenia oraz środki techniczne, 
w oparciu o które prowadzi działalność w zakresie gospodarki odpadami. 
 

2.7. Oświadczam, że nie zalegam z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne 
lub społeczne, w stosunku do właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS. 

 

2.8. Oświadczam, że akceptuję warunki umowy, określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 
do Zapytania ofertowego oraz w przypadku wyboru mojej oferty, zobowiązuję się do zawarcia umowy 
na warunkach określonych w ww. wzorze, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

2.9. Na potwierdzenie spełnienia wymagań Zamawiającego, do formularza ofertowego załączam następujące 
dokumenty i oświadczenia, stanowiące integralną część oferty: 

 

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

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

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

 
.......................................                                                               
     Miejscowość i data                                                                                    ….……….…..……….............……………….……………….........…      

                 Podpisy i pieczątki osób uprawnionych do składania   
                                              oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 


