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……………………………., …………… 2022 r. 

(miejscowość)  (data) 

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

(pieczęć Oferenta) 

 

Zamawiający: 

PCO Spółka Akcyjna  

ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 28 

03-982 Warszawa 

KRS: 0000169830 

 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Oferta stanowi odpowiedź na zapytanie ofertowe Zamawiającego z dnia 13.05.2022 r. dotyczące 

postępowania nr PCO/912/RT/2022 na: Reorganizacja wydziałów KL, KO, KD i Optyki (dalej: 

„Zapytanie Ofertowe”). 

 

 

1. Dane Oferenta. 

 

Nazwa  

Adres siedziby  

KRS  

NIP  

Osoba uprawniona do 

kontaktowania się z 

Zamawiającym 

imię, nazwisko:  

telefon:  

adres e-mail:  

 

 

2. Przedmiot umowy. 

Niniejszym zobowiązujemy się, na warunkach określonych, w dalszych postanowieniach niniejszej 

oferty oraz w Zapytaniu (w tym także stanowiącym jego załącznik wzorze umowy), do wykonania 

zamówienia w przedmiocie „Reorganizacja wydziałów KL, KO, KD i Optyki” w siedzibie 

Zamawiającego przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 28 w Warszawie, obejmująca swoim zakresem 

następujące zadania: 

1. Dostosowanie pomieszczeń Prototypowni do potrzeb Kontroli Jakości Części Optycznych 

2. Dostosowanie części magazynu M01 na pomieszczenie Kontroli Dostaw 

3. Modernizacja pomieszczeń laboratoryjnych KL i pomieszczeń Wydziału Optyki w związku ze 

zmianą lokalizacji. 
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3. Warunki umowy. 

 

3.1. Wynagrodzenie  

 

Lp. Nazwa Cena netto [PLN] VAT [%] Cena brutto [PLN] 

1. 

Etap I – modernizacja 

pomieszczeń produkcyjnych w 

Wydziale Kontroli Optyki (KO), 

oraz w Wydziale Kontroli 

Dostaw (KD); 

   

2. 
Etap II – modernizacja 

pomieszczeń Wydziału Kontroli 

Laboratorium (KL) 

   

3. 
Etap III – modernizacja 

pomieszczeń Wydziału Optyki 

(PO). 

   

 CENA ŁĄCZNIE:    

 

 

3.2. Warunki płatności 

Wynagrodzenie płatne jest przelewem, na podstawie poprawnie wystawionej faktury VAT, w ter-

minie 30 dni od daty jej wystawienia, na rachunek bankowy wskazany na fakturze, w częściach 

wynikających z pkt. 3.1 powyżej, po zakończeniu danego etapu potwierdzonym podpisaniem pro-

tokołu odbioru tego etapu.  

 

3.3. Termin wykonania umowy 
 

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie:  

 

1) Etap I – 8 tygodni od daty zawarcia umowy; 

 

2) Etap II – 8 tygodni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do rozpoczęcia prac; 

 

3) Etap III – 2 tygodnie od daty zgłoszenia przez Zamawiającego gotowości do rozpoczęcia prac. 

 

3.4. Gwarancja 

 

Na prace będące przedmiotem Zapytania udzielimy, na zasadach przewidzianych we wzorze umowy 

stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania, gwarancji na okres ……. (nie krótszy niż 24 m-ce) 

miesiące na zastosowane urządzenia oraz ……. (nie krótszy niż 36 m-ce) miesięcy na prace 

budowlane i wykończeniowe. Odpowiedzialność gwarancyjna rozpoczyna się z chwilą podpisania 

przez przedstawicieli Zamawiającego, bez zastrzeżeń, protokołu odbioru 

 

4. Oświadczenie Oferenta. 

Oferent oświadcza, że: 
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1. w kwocie wynagrodzenia zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia  

i realizacji przyszłego świadczenia umownego. Zaproponowana wartość netto nie będzie pod-

wyższana w toku realizacji zamówienia; 

2. sytuacja finansowa oferenta pozwala na realizację zamówienia bez przedpłat i zaliczek na wa-

runkach określonych w Zapytaniu Ofertowym; 

3. zapoznał się z treścią Zapytania Ofertowego i uznaje się związany z określonymi w nim zasadami 

postępowania; 

4. oferuje realizację zamówienia zgodnie z zasadami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym; 

5. posiada doświadczenie i zasoby niezbędne do realizacji wszystkich prac będących przedmiotem 

Zapytania Ofertowego; 

6. niniejszy dokument stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a co za tym idzie jego 

przyjęcie przez Zamawiającego, w okresie ważności oferty, skutkuje zawarciem umowy; 

7. wyraża zgodę na warunki płatności określone w Zapytaniu Ofertowym; 

8. zobowiązuje się, w okresie ważności oferty, na żądanie Zamawiającego oraz w miejscu i terminie 

przez niego wyznaczonym, do podpisania odrębnego dokumentu umowy dwustronnej zawiera-

jącego wszystkie postanowienia określone w niniejszej ofercie oraz Zapytaniu Ofertowym. 

 

5. Termin związania ofertą. 

Oferent jest związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert 

wskazanego w Zapytaniu. 

 

6. Załączniki. 

 

1. Dokumenty potwierdzające umocowanie osób podpisujących ofertę do reprezentowania Ofe-

renta (KRS lub w przypadku osób upoważnionych do reprezentowania Oferenta -  pełnomoc-

nictwo (lub ciąg pełnomocnictw)); 

2. Kopię polisy OC na kwotę niemniejszą niż  200 000 PLN 

 

 

…………………………………………………… 
(Oferent – pieczęć firmowa i pieczęć imienna) 


