...... Załącznik nr 2

.........................................
(pieczęć wykonawcy )
FORMULARZ OFERTY
Ja niżej podpisany ............................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz .......................................................................................................
w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych
dotyczących zadania pn. : „Modernizacja kotłowni i wymiana instalacji CO wraz
z remontem wewnętrznym budynku WTZ w Nowej Woli” (sprawa nr 1/ZP/NW/20) oferuję
realizację zamówienia za:
cena brutto: .............................................. zł
w tym VAT ……… %
Oświadczam, że w pełni zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia (zakresem)
i uwzględniłem w cenie ofertowej wszystkie uwarunkowania, mogące mieć wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia.
1. Zobowiązuję się wykonać przedmiotowe zamówienie w terminie : od dnia podpisania
umowy do 15.10.2020 roku.
2.

Oświadczam, iż na przedmiot zamówienia udzielam:
Pole wyboru *

Zaoferowany okres gwarancji jakości
gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia
gwarancji na okres 48 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu
odbioru końcowego przedmiotu zamówienia
gwarancji na okres 60 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia
*
zamawiający wymaga trwałego i wyraźnego zaznaczenia jednego pola wyboru. W przypadku
nie zaznaczenia żadnego pola wyboru zamawiający uzna, iż wykonawca zaoferował minimalną
gwarancję na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego
przedmiotu umowy. W przypadku zaznaczenia dwóch lub więcej pól wyboru zamawiający uzna,
iż wykonawca zaoferował gwarancję na najkrótszy zaznaczony okres, licząc od dnia podpisania
protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4. Zgadzam się na 30 dniowy termin płatności liczony od dnia dostarczenia Zamawiającemu
faktury (zgodnie z § 16 wzoru umowy) Za termin zapłaty uznaję datę złożenia przez
zamawiającego polecenia przelewu w banku zamawiającego.
5. Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
6. Oświadczam, że zapoznałem się z SIWZ, w tym z opisem przedmiotu zamówienia, którego
częścią jest załączona dokumentacja techniczna i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń
oraz, że zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego przygotowania oferty.
7. Oświadczam, że wykonamy roboty budowlane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
obowiązującymi przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego, z opisem przedmiotu
zamówienia, którego częścią jest załączona dokumentacja techniczna oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
8. Oświadczam, że zawarty w SIWZ wzór umowy został przez nas zaakceptowany
i zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na
zawartych w nim warunkach, w miejscu i terminie określonym przez zamawiającego.
9. Oświadczam, że zamierzam powierzyć podwykonawcy(om) do realizacji następujące części
zamówienia :

Lp.
1.

Firma (nazwa) podwykonawcy

Część (zakres) zamówienia

2.
(należy wypełnić, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców)
12. Oświadczam, że oferta nie zawiera*/ zawiera* (właściwe podkreślić) informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
*niepotrzebne skreślić
W przypadku zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca nie później niż w
terminie składania ofert ma obowiązek wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Czy Wykonawca jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem (sektor MŚP)**
x Tak
x Nie
** zaznaczyć właściwe - Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw
x i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
oraz małych
x
Mikroprzedsiębiorstwo:
przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna
suma bilansowa
nie przekracza 2 milionów EUR.
x
Małe przedsiębiorstwo:
przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna
x
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
x
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
x
przedsiębiorstwami
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów
EUR lub xroczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.
Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

14. Oświadczam, że wypełniłem 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 danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)) wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
* 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 treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

Wraz z ofertą składam :
1. ………………………………………………..
2.

………………………………………………..

3.

……………………………………………….

nr faksu do kontaktu ............................................................
adres poczty elektronicznej (e – mail) ...............................................................

......................................, dn. ..............................

.................................................................
(wykonawca lub osoba upełnomocniona)

