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

Załącznik Nr 2 do SIWZ

pieczęć wykonawcy

O F E R TA
Ja/My niżej podpisany/-i
1) .......................................................................................................,
2) …………………………………………………………………………………..
…………………………………...
(Imię i nazwisko osoby/osób podpisujących ofertę)

działając w imieniu i na
rzecz .................................................................................................................
(firma wykonawcy/-ów składający/-ych ofertę, oraz adres siedziby; w odniesieniu do konsorcjum
wskazanie pełnomocnika)

w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego
na realizację zamówienia publicznego p.n. „Remont dworca autobusowego
wraz
z
zagospodarowaniem
terenu
przyległego
w
Wysokiem
Mazowieckiem” składamy ofertę wykonania przedmiotu zamówienia.
1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami
wynikającymi z dokumentacji przetargowej na następujących warunkach:
Cena wykonania części przedmiotu zamówienia

Okres gwarancji
jakości1

Cena netto (bez podatku
VAT): ................................................................... PLN
VAT 23 % tj. ...................................PLN
Cena brutto (z podatkiem
VAT): ..................................................................... PLN

……….. miesięcy

(słownie:...................................................................................
.................................................................................................
........................ PLN)

2. OŚWIADCZAMY, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia
wszystkie wymagania Zamawiającego, określone w Opisie Przedmiotu
Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
3. Podwykonawstwo:
1

Zamierzamy
powierzyć
wykonanie
przedmiotu
2
podwykonawcom w następującym zakresie:

zamówienia

…………………………………………………………………………………………………
…………………….....
Zamierzamy powierzyć wykonanie przedmiotu zamówienia następującym
podwykonawcom:3
…………………………………………………………………………………………………
……………,
4. Wybór oferty Wykonawcy będzie/nie będzie prowadzić do powstania u
zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług.4
...................................................................................................................
..............
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją postępowania
udostępnioną przez zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych
zastrzeżeń.
6. Na żądanie Zamawiającego, zobowiązujemy się złożyć w wyznaczonym
terminie wymagane oświadczenia i dokumenty potwierdzające
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do
wykluczenia.
7. W sytuacji wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy
się do podpisania umowy na warunkach przedstawionych w ofercie oraz
zawartych w dokumentacji postępowania, w miejscu i terminie
określonym przez zamawiającego.
8. Oświadczam/y, iż następujące informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji:5
……………………………………………………………..………………………………..
………………..
W związku z powyższym, w odniesieniu do ww. informacji, zastrzegam/-y,
iż nie mogą one być ujawniane innym osobom niż wykonujące czynności
w postępowaniu po stronie Zamawiającego.
9. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od
upływu terminu składania ofert.
10. Oświadczam, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od
których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu.6

…........................,
data

..............................................................
podpis osoby/osób upoważnionej/-ych

2

Załączniki:
1. Oświadczenie dot. warunków i braku podstaw wykluczenia.
2. Kosztorysy ofertowe.
3. ……………………………..7

3

1 UWAGA !!! Podany przez Wykonawcę w tabeli okres udzielonej gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy)
nie może być krótszy niż wymagany w SIWZ, czyli 36 miesięcy (pod rygorem odrzucenia oferty).
Wskazany w ofercie termin gwarancji (nie dłuższy niż 60 miesięcy) będzie brany pod uwagę przy wyborze
oferty najkorzystniejszej w ramach kryterium oceny ofert.

2 Uzupełnić, jeśli dotyczy. Jeśli nie dotyczy, pozostawić nie wypełnione pole lub wykreślić. W sytuacji
odwoływania się do zasobów innych podmiotów przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu będących podwykonawcami, w odniesieniu do tych podmiotów stosowne oświadczenie
należy zamieścić w oświadczeniu o spełnianiu warunków i braku podstaw do wykluczenia (załącznik 2 do
SIWZ).

3 Wypełnić jedynie w sytuacji gdy podwykonawcy są Wykonawcy znani. Pole nie dotyczy innych
podmiotów na zasoby których wykonawca powołuje się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu.

4 Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług - wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz ich wartość bez kwoty podatku.

5 Wypełnić jedynie w stosownej sytuacji a więc gdy informacje zawarte w ofercie lub załącznikach
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym przypadku – pozostawić nie wypełnione lub
wykreślić. W sytuacji zastrzeżenia, wskazać zakres zastrzeganych informacji wraz z uzasadnieniem (art. 8
ust. 3 ustawy Pzp)

6 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje 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 wykonawca nie ma obowiązku złożenia treści oświadczenia. W takim przypadku,
wykonawca może usunąć treść oświadczenia z formularza oferty np. przez jego wykreślenie/przekreślenie.

7 W stosownych sytuacjach wymienić załączniki np.:- Oryginał pełnomocnictwa, jeżeli oferta jest
podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy.

- Oryginał dokumentu wadialnego, jeśli wadium składane jest w inny sposób niż w formie pieniężnej
- Dowody dysponowania przez Wykonawcę przy realizacji zamówienia niezbędnymi zasobami innych
podmiotów jeśli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przy wykazywaniu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

