
Załącznik nr 1 

 

Zamawiający: Straż Miejska w Białymstoku, ul. Składowa 11, 15-399 Białystok 

  

nazwa Wykonawcy:  

adres  Wykonawcy:  

tel./fax:  

e-mail:  

NIP  

REGON  

 

Znak sprawy: SM.AL.RAT.2710.2.2020 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu pn. „Usługi szycia na miarę elementów 

umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Białymstoku w 2020 r.”, 

w postępowaniu o zamówienie publiczne na wykonanie usługi, której wartość nie przekracza  kwoty 

określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień  publicznych (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 1843 j.t.), wyłączonej ze stosowania przepisów ww. ustawy, oferuję realizację 

przedmiotu zamówienia za cenę brutto: ............................................. zł, (słownie: ........................ 

..................................................................................................................................................................) 

2. Formularz cenowy: 

Lp. Usługa 

Przewidywana 

ilość usług 

(szt.) 

Cena jedn. 

netto (zł) 

Podatek 

VAT 

Cena jedn. 

brutto (zł) 

Wartość brutto 

(zł) 

kol. 1 kol. 2 kol. 3 kol. 4 kol. 5 kol.6 kol. 3 x kol. 6 

1 Uszycie munduru służbowego 

(marynarka, dwie pary spodni) 
25 

  
  

2 Uszycie munduru wyjściowego 

(marynarka dwurzędowa, dwie 

pary spodni) 
20 

  
  

3 Uszycie munduru galowego  

(marynarka, dwie pary spodni) 
5 

  
  

4 Uszycie płaszcza galowego 5     

5 Uszycie stroju specjalistycznego 

„moro” 

(kurtka, jedna para spodni) 
5 

  

  

6 Inne usługi krawieckie związane 

m.in. z wszelkiego rodzaju 

przeróbkami, naprawami oraz 

dokonywaniem obszyć elementów 

umundurowania 

Wg zapotrzebowania Zamawiającego.                                     

Usługi będą rozliczane zgodnie z obowiązującym 

cennikiem Wykonawcy. 
4 200,00 

 

  

 

  

  RAZEM: 
(wiersze 1-6)_ 

 



3. Oświadczam, że jako Wykonawca posiadam minimum 2-letnie doświadczenie w szyciu elementów 

umundurowania o sformalizowanych wzorach określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 

28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych 

strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. z 1998 Nr 112 poz. 713 z późn. zm.). 

4. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu i nie 

wnoszę do nich zastrzeżeń oraz przyjmuję warunki w nim zawarte. 

5. Oświadczamy, że zapoznałem(am) się z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia 

o zamówieniu i w przypadku wyboru złożonej przeze mnie oferty zobowiązuję się do zawarcia 

umowy na warunkach w niej określonych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

6. Będziemy niezwłocznie potwierdzać fakt otrzymania wszelkiej korespondencji od Zamawiającego. W 

przypadku braku potwierdzenia faktu otrzymania korespondencji, Zamawiający ma prawo uznać, iż 

dniem otrzymania korespondencji jest dzień jej przekazania przez Zamawiającego. 

7. Zobowiązujemy się  do zapewnienia możliwości odbierania wszelkiej korespondencji związanej 

z prowadzonym postępowaniem  na adres e-mail ……………………………………..…….………. 

lub numer faksu: ……………………………………  

8. Zamówienie zobowiązujemy się wykonać (zaznaczyć właściwe): 

 samodzielnie 

 korzystając z usług podwykonawcy  

Lp. Zakres prac Podwykonawca 

  

 

 

9. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Straż Miejską w Białymstoku                       

w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie                                      

z obowiązującymi przepisami prawa (dotyczy ofert składanych przez osoby fizyczne). 

10. Obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 14 RODO (zaznaczyć właściwe): 

 Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne – przewidziane w art. 13 lub art. 14 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie osób) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., s.1, sprost.: Dz. Urz. UE L 

127 z 23.05.2018 r. s.2) – wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub 

pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym 

postępowaniu. 

 Nie dotyczy (Wykonawca zaznacza w przypadku, gdy nie przekazuje on danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie 

do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO i Wykonawca nie składa oświadczenia) 

11. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: 

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

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

 

 

................................................, .....................               .................................................................................... 
               miejscowość                                  data                           podpis i pieczątka uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy 


