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Nr sprawy : PO VII WB 262.4.2020       Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia  
 

 
FORMULARZ CENOWY 

 

Nazwa i adres Wykonawcy:   

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

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

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

Kontakt telefoniczny:       ………………………………………………….…….. 

adres e-mailowy:                ………………………………………………………… 

 
 
W nawiązaniu do ogłoszenia dotyczącego zakupu usług przeglądu i konserwacji systemów 
zabezpieczeń tj. SSWiN, SKD, SVD i CCTV w budynkach prokuratur okręgu bielskiego, 
poniżej przedstawiamy ceny dla poszczególnych czynności: 
 
UWAGA :  

1. wyceniając przegląd i konserwację należy uwzględnić informacje zawarte w załącznikach do 
Opisu przedmiotu zamówienia, 

2. szacując cenę brutto poszczególnej usługi należy uwzględnić wszelkie koszty, w tym m.in. koszty 
dojazdu do wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia jednostki oraz inne koszty związane z 
wykonaniem przeglądu. 

 
 

Lp Rodzaj czynności Cena brutto usług 
 

 
1. 

 
Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń w 
budynku przy ul. Legionów 79 w Bielsku-Białej    
                                                                                                                   

 
rok 2020 : ………………. 

                złotych  
 

rok 2021 :  ……………… 
                 złotych 

 
rok 2022 :  ……………… 

                 złotych 
 

rok 2023 :  ……………… 
                 złotych 

 
RAZEM lp. 1 : 

 
 

………………………. 
złotych 

 
2. 

 
Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń w 
budynku przy ul. Listopadowej 31 w Bielsku-Białej  
 

 
 

rok 2020 : ………………. 
                złotych  

 
rok 2021 :  ……………… 

                 złotych 
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rok 2022 :  ……………… 

                 złotych 
 

rok 2023 :  ……………… 
                 złotych 

 
RAZEM lp. 2 : 

 
 

………………………. 
złotych 

 
3. 

 
Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń w 
budynku przy ul. Sobieskiego 9 w Bielsku-Białej  

 
                                                                                                                             

 
rok 2020 : ………………. 

                złotych  
 

rok 2021 :  ……………… 
                 złotych 

 
rok 2022 :  ……………… 

                 złotych 
 

rok 2023 :  ……………… 
                 złotych 

  
RAZEM lp. 3 : 

 
 

………………………. 
złotych 

 
4. 

 
Przegląd i konserwacja systemów zabezpieczeń w 
budynku przy ul. Powstańców Śląskich 9 w Żywcu  

 

 
rok 2020 : ………………. 

                złotych  
 

rok 2021 :  ……………… 
                 złotych 

 
rok 2022 :  ……………… 

                 złotych 
 

rok 2023 :  ……………… 
                 złotych 

  
RAZEM lp. 4 : 

 
 

………………………. 
złotych 

  
Łączna wartość brutto oferty C = 
(lp 1 + lp 2 + lp 3 + lp 4) 
 

Łączna wartość brutto oferty stanowi kryterium 
dla wyboru najkorzystniejszej oferty 

 
 
 

 
 
           ……………………….. 

złotych 
(do dwóch miejsc po przecinku) 
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UWAGA : 
Poniższa wartość brutto wynagrodzenia stanowi tylko informację dla Zamawiającego i nie ma wpływu na 
wybór najkorzystniejszej oferty. W przypadku gdy wynagrodzenie za jedną roboczogodzinę w 
najkorzystniejszej ofercie będzie wyższe od propozycji z innych ofert Zamawiający zastrzega sobie 
podjęcie negocjacji cenowej. 

  

Wartość wynagrodzenia za wykonanie naprawy i usunięcie awarii wynosi stanowi cenę za jedną 
roboczogodzinę i wynosi:  

 wartość brutto:  ………….. złotych / 1rbh   
(słownie: ………………… złotych …../100) 

 
 
Poniżej oświadczamy, że: 
 
1. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 30 dni, licząc od upływu terminu 

składania ofert. 
 

2.  Przyjmujemy wszystkie warunki ujęte w załączonym projekcie umowy i przystąpimy do jej 
podpisania w czasie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

 

 

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

                                                      (data, podpis i pieczątka Wykonawcy) 

            

 


